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                                                        В О Д И Ч  
                                    ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  
     
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
    Основ за доношење овог водича је члан 20. и 26. Закона о слободи приступа 

информацијама  ( ''Службени гласник Републике Српске'', број 20/2001). 
 
    Сходно члану 19. истог Закона, послове службеника за информисање обавља 

службеник распоређен на радно мјесто ''шеф Одсјека за сарадњу са грађанима-Канцеларије 
за грађане''. 

 
    Овим водичем олакшава се сваком заинтересованом лицу приступ информацијама које 

су под контролом Градске управе Града Бања Лука, и којима Градска управа располаже. 
 
    Под информацијом у смислу Закона о слободи приступа информацијама, 

подразумијева се сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци или било 
који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик или 
карактеристике, те када је она сачињена и како је класификована. 

 
   Овај водич је бесплатан и може се добити у просторијама Градске управе Града Бања 

Лука, Трг српских владара број 1, Одсјек за сарадњу са грађанима-Канцеларија за грађане 
(Водич је странкама доступан на захтјев), као и на интернет страници Градске управе Града 
Бања Лука www.banjaluka.rs.ba   

 
  Саставни дио овог Водича, је Индекс регистар информација којима располажу органи 

Града Бања Лука. 
 
 
  ИНФОРМАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОБРАЋАЊЕ ЈАВНОМ ОРГАНУ И ЊЕГОВОМ 

СЛУЖБЕНИКУ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ  
 

  Свако заинтересовано физичко и правно лице, има право подношења захтјева за 
приступ информацијама које су под контролом органа Града Бања Лука. 

 
   Захтјев се подноси у писаном облику (у форми обрасца који се налази у прилогу овог 

водича), путем поште, телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом у 
канцеларији за пријем поште Градске управе Града Бања Лука. 

 
  Захтјев за приступ информацијама мора бити јасан и садржавати довољно података, 

како би се на несумњив начин могла утврдити природа и садржај тражене информације, те 
провести редовне активности у циљу проналаска захтијеване информације. 

 
  Захтјев за приступ информацијама мора садржавати податке о подносиоцу захтјева (име 

и презиме, адреса и контакт телефон за физичка лица, односно назив и сједиште, контакт 
особа и телефон за правна лица). 
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  Захтјев који се односи на личну информацију поред испуњавања наведених формалних 
услова, може да сачини: 

 
1. физичко лице на које се тражена информација односи, које ће потписати захтјев и 

предочити овлаштеном службенику одговарајући лични документ са фотографијом, 
 

2.   законски заступник или пуномоћник подносиоца захтјева, који ће потписати захтјев, 
те предочити овлаштеном службенику одговарајући лични документ са фотографијом и 
доказ о законском заступању, односно писмено сачињену пуномоћ за приступ 
информацији. 

 
   Овлаштени службеник за обраду захтјева за приступ информацијама неће испитивати 

оправданост захтјева за приступ траженим информацијама. 
 
 
  БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА   

 
  Након што прими захтјев, овлаштени службеник утврђује да ли захтјев садржи 

формалне претпоставке за поступање по захтјеву, те уколико утврди да је захтјев мањкав, 
обавијестиће подносиоца захтјева писменим путем што је прије могуће, а најкасније у року 
од 8 дана од дана пријема захтјева, да захтјев не може бити обрађен због формалних 
недостатака. Истим дописом ће обавијестити подносиоца захтјева о праву на подношење 
жалбе, у року од 15 дана од дана пријема обавијести о немогућности поступања по захтјеву, 
која се подноси градоначелнику Града Бања Лука, заједно са примјерком захтјева и 
достављене обавијести о немогућности  поступања по истом.  

           
  Истом писменом обавијести, подносилац захтјева ће бити информисан о праву 

обраћања Институцији омбдусмена Босне и Херцеговине.     
 
  У случају да подносилац захтјева након пријема писмене обавијести о немогућности 

поступања по захтјеву свој захтјев преиначи, у складу са законом такав преиначени захтјев 
ће се сматрати новим захтјевом. 

 
 Ако овлаштени службеник поступајући по захтјеву за приступ информацијама утврди 

да захтјев не садржи формалне недостатке, приступа проналажењу захтијеваних 
информација и прикупљању података који су потребни за обраду поднесеног захтјева. 

 
 Ако се одобри приступ информацији, овлаштено службено лице ће најкасније у року од 

15 дана од дана пријема захтјева, писменим дописом обавијестити подносиоца захтјева да 
му је одобрен приступ информацијама, било дјелимично или у цјелини. Истим дописом, 
подносилац захтјева се обавјештава у које вријеме и на којем мјесту ће му бити омогућен 
приступ траженим информацијама као и о могућности умножавања, те да се  умножавање 
подносиоцу захтјева обезбјеђује након извршене уплате и предочавања доказа о уплати 
трошкова умножавања. Уколико је информација краћа од десет страна, иста се у писменој 
форми доставља подносиоцу захтјева. 

 
 Ако се одбије приступ информацији, било дјелимично, било у цијелости, овлаштено 

службено лице дописом ће обавијестити подносиоца захтјева о законском основу за изузеће 
информације, образлажући чињенице које су биле одлучујуће приликом доношења одлуке 
о одбијању захтјева. Наведеним дописом подносилац захтјева ће бити упознат с правом на 
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жалбу, која се изјављује градоначелнику, у року од 15 дана од дана пријема овог дописа, 
као и о праву обраћања Институцији омбдусмена Босне и Херцеговине.     
 
 

 
  ИЗУЗЕЦИ КОД ПРИСТУПА И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 
   Изузетак од права на приступ информацијама којима располаже Градска управа Града 

Бања Лука, може да се односи на цијелу информацију, или њен дио. 
 
   Овлаштени службеник ће изузетак утврдити у случајевима када би се откривањем 

информације или њеног дијела основано могло очекивати изазивање значајне штете по 
интересе одбране, јавне сигурности и безбиједности грађана и њихове имовине, отежало 
откривање кривичних дјела и њихових починилаца, довело до онемогућавања или 
нарушавања процеса доношења одлука, од стране надлежних органа. 

 
    Када се захтјев за приступ информацијама односи на повјерљиве комерцијалне 

интересе трећег лица, овлаштени службеник ће без одлагања обавијестити то лице о 
појединостима захтјева. Ако треће лице у року од 15 дана од дана пријема обавијести у 
писменој форми одговори да тражене информације сматра повјерљивим и образложи каква 
би штета за њега могла проистећи усљед објављивања информације, овлаштени службеник 
ће утврдити изузетак, те одбити захтјев за приступ информацијама. Уколико се треће лице 
не изјасни у наведеном року, сматраће се да је дало сагласност за објављивање тражене 
информације.   

    
     Овлаштени службеник ће одбити захтјев за приступ информацијама и утврдити 

изузетак у случају ако се тражене информације односе на личне интересе који се односе на 
приватност лица за које се информације траже. 

 
     Изузетно, јавни орган ће објавити тражену информацију, без обзира на утврђени 

изузетак, ако је то оправдано јавним интересом. У том случају, писменим путем ће 
обавијестити трећу страну да ће информације бити објављене по истеку рока од 15 дана од 
дана пријема обавијести, у ком року трећа страна има право да изјави жалбу 
градоначелнику и да се обрати Институцији омбудсмана Босне и Херцеговине.  

 
 
 
     ТРОШКОВИ УМНОЖАВАЊА 
 
      Захтјев за приступ информацијама ослобођен је плаћања таксе, а накнада се плаћа 

само за стварни утрошак умножавања и то за једну страницу формата А-4 0,20 КМ, у складу 
са Упутством о трошковима умножавања материјала ( ''Службени гласник Републике 
Српске'', број 64/01 ), с тим да се за стандардну величину фотокопија првих десет страна не 
наплаћује.  
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                                            ИНДЕКС РЕГИСТАР 
 
 
   Овај индекс регистар садржи врсте информација које су под контролом органа Градске 

управе Града Бања Лука, односно којима они располажу, облик у којем су информације на 
располагању и податке гдје се може приступити тим информацијама. 

 
   За информације које нису наведене у Индекс регистру потребно је обратити се 

службеном лицу надлежном за обраду захтјева у складу са Законом о слободи приступа 
информацијама. 

 
 
 
I – ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА 
 

 
•     Одјељење за општу управу  
 
       Информације у вези са пословима Пријемне канцеларије, пословима мјесних 

канцеларија и мјесних заједница, архиве Градске управе Града, пословима грађанских 
стања, овјером потписа, рукописа и преписа, пружањем правне помоћи, те друге 
информације о којима службену евиденцију води ово одјељење. 

 
•    Одјељење за привреду 
 
      Информације у вези са издавањем одобрења за обављање предузетничке дјелатности, 

изводима из регистра предузетника, додјелом подстицајних средстава, претварањем 
пољопривредног земљишта у непољопривредно, статистичким подацима којима располаже 
ово одјељење, те друге информације о којима ово одјељење води службену евиденцију.  

  
•    Одјељење за просторно уређење 
 
     Информације које се односе на просторно-планску документацију и спровођење 

докумената просторног уређења, поступке за издавање локацијских услова и грађевинских 
дозвола, поступке легализације те друге информације о којима ово одјељење води службену 
евиденцију. 

 
•   Одјељење за финансије 
 
     Информације које се односе на доношење и поступак доношења буџета, реализацију 

буџета по одређеним ставкама, односно по појединим буџетским корисницима, те друге 
информације које су у вези са буџетом, а о којима ово одјељење води службену евиденцију.     

         
•  Одјељење за комуналне послове 
 
    Информације у вези са изградњом и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре, 

реализацијом Програма уређења грађевинског земљишта и Програма заједничке комуналне 
потрошње, те друге информације о којима ово одјељење води службену евиденцију.  
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•  Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 
 
    Информације које се односе на евиденцију и признавање права породицама погинулих 

бораца, ратних војних инвалида и других категорија који своја права остварују путем овог 
одјељења, вођење евиденција, рјешавање стамбених потреба бораца, ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца, те друге информације о којима ово одјељење води 
службену евиденцију. 

 
•  Стручна служба Скупштине Града  
 
    Информације које се односе на нацрте и приједлоге одлука и закључака које доноси 

Скупштина Града, информације о већ донешеним одлукама и закључцима Скупштине 
Града и градоначелника, информације, извјештаји, и други материјали који су од јавног 
интереса, а којима ова Служба располаже. 

 
•  Одјељење комуналне полиције  
 
    Информације које се односе на послове комунално-инспекцијског надзора над 

примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности утврђених 
Законом о комуналној полицији, вођење поступака комунално-инспекцијског надзора, 
предузете мјере и радње, те рокове и начин њихове реализације.   

 
•  Одјељење за инспекцијске послове 
 
    Информације које се односе на послове инспекцијског надзора, вођење  поступака 

инспекцијског надзора, доношење аката и предузетих мјера и радњи од стране овлаштених 
инспектора, те рокове и начин њихове реализације.  

 
•  Одјељење за културу, туризам и социјалну политику  
 
      Информације које се односе на послове Одјељења у вези са удружењима грађана и 

невладиним организацијама, пословима из надлежности Одјељења у области културе и 
културних добара, туризма, социјалне политике, вјерских заједница, јавним позивима и 
пројектима из надлежности Одјељења, те друге информације о којима ово одјељење води 
службену евиденцију.  

 
•  Одјељење за саобраћај и путеве 
 
     Информације које се односе на доношење и реализацију Програма уређења 

грађевинског земљишта и Програма заједничке комуналне потрошње, изградњу, 
одржавање и кориштење путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре на 
подручју града, информације о јавном превозу, превозу за властите потребе и такси превозу, 
паркиралиштима и јавним гаражама,  информације у вези са наплатом паркирања возила, 
те друге информације о којима ово одјељење води службену евиденцију. 

 
 
 
 
•   Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 
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    Информације за потребе инвеститора, информације о стратешким и другим развојним 

документима, информације у вези са издавањем у закуп стамбених, пословних и гаражних 
простора у власништву Града, регистрацијом заједница етажних власника, и друге 
информације о којима ово Одјељење води службену евиденцију. 
 

• Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт 
 
    Информације које се односе на послове Одјељења из области образовања, науке, 

здравства, спорта, омладинског организовања и друштвене бриге о дјеци, информације у 
вези са провођењем поступка и остваривањем права на стипендирање ученика и студената, 
те друге информације о којима ово одјељење води службену евиденцију.  
 

•  Служба за заједничке послове  
 
    Информације у вези са одржавањем објеката, опреме и уређаја у Градској управи 

Града, и мјесним канцеларијама, физичким и техничким обезбјеђењем објекта, 
противпожарном заштитом и заштитом на раду, одржавањем чистоће у службеним 
просторијама, планирањем и организовањем послова на коришћењу и одржавању моторних 
возила Градске управе Града. 
 

•   Кабинет градоначелника 
 
   Информације у вези са обављањем савјетодавних, протоколарних и административно-

техничких послова.  
  

•  Oдсјек за развој локалне самоуправе и упрaвљање људским ресурсима 
 
     Информације у вези са пословима из области развоја локалне самоуправе, радних 

односа и управљања кадровима, израдом нормативних аката из области рада и радних 
односа, информације у вези са провођењем поступка и процедуре за пријем и престанак 
рада у Градској управи Града Бања Лука, и друге информације о којима овај Одсјек води 
службену евиденцију. 
 

•  Одсјек за јавне набавке 
 
     Информације о поступцима јавних набавки за потребе Градске управе Града, те друге 

информације о којима овај Одсјек води службену евиденцију.  
 

•  Одсјек за интерну ревизију  
 
    Информације о плановима интерне ревизије, ревизорским поступцима и њиховом 

спровођењу, и друге информације о којима овај Одсјек води службену евиденцију. 
 

• Одсјек за правна питања и прописе  
 
     Информације у вези са обављањем управно-правних послова из имовинско-правних 

односа и заштите имовине и имовинских интереса града из надлежности Града, 
информације у вези са припремањем другостепених рјешења из надлежности 
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градоначелника и припремом уговора из правне и имовинско-правне области које у име 
Града закључује градоначелник.  

 
• Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне 

јединице  
 
     Информације у вези са организацијом и оспособљавањем структура цивилне заштите  

у граду и осталим пословима из области цивилне заштите, информације у вези са 
проглашавањем елементарне непогоде, и друге информације о којима овај Одсјек води 
службену евиденцију. 

 
•  Одсјек за послове градског протокола 
 
    Информације у вези са утврђивањем протокола, вођењем евиденција о догађајима и 

манифестацијама које организује Град, организација службених путовања, информације у 
вези са пословима међународне и регионалне сарадње.   

 
• Одсјек за информатику 
 
   Информације у вези са рачунарском мрежом за потребе функционисања Градске 

управе Града Бања Лука.   
 
 
•  Одсјек за сарадњу са грађанима-Канцеларија за грађане  
 
 Информације о начинима остваривања права грађана у поступцима у организационим 

јединицама Градске управе Града Бања Лука, информације у вези са начином остваривања 
права у складу са Законом о слободи приступа информацијама, информације о законским и 
подзаконским прописима, одлукама и правилницима Града Бања Лука који су од значаја за 
остваривање права грађана. 

 
 
II ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
     Облик информације зависно од захтјева, може се дати као копија постојећег 

оргиналног документа, или у виду електронског записа, или посебно сачињене 
информације у вези са захтјевом, са позивом на извор података. 

 
 
 
III МЈЕСТО ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
     Одсјек за сарадњу са грађанима-Канцеларија за грађане је организациона јединица 

Градске управе Града Бања Лука у којој подносилац захтјева може добити информације о 
поднесеном захтјеву, односно гдје може приступити траженим и одобреним 
информацијама. 

    Градска управа, као јавни орган предузимаће све потребне мјере помоћи сваком 
тражиоцу информација у циљу остваривања права која произилазе из Закона о слободи 
приступа информацијама. 
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