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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

У циљу да се свакој физичкој и правној особи помогне и омогући да, у складу са 
Законом о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник БиХ, број 
28/00, 45/06, 102/09 и 100/13), приступи информацијама које су под контролом 
Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (у даљем тексту: BHDCA) сачињен је овај 
Водич. 

BHDCA се налази у Бањалуци, Улица V козарске бригаде 18.  

Одговорно лице у смислу Закона о слободи приступа информацијама у БиХ је стручни 
сарадник за односе са јавношћу Александар Лаловић. 

Тел: 051/921-233 

E-mail: aleksandar.lalovic@bhdca.gov.ba   

 
 
ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 

Свако физичко и правно лице има право да поднесе захтјев за приступ 
информацијама из надлежности BHDCA.  

Захтјев се подноси у писаном облику, путем поште или непосредном предајом 
канцеларији за пријем поште BHDCA. 

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

Ако захтјев подноси физичко лице дужно је путем личних докумената доказивати свој 
идентитет.  

Ако захтјев подноси законски заступник, дужан је доказати свој идентитет и доставити 
доказ да је законски заступник или пуномоћ дату од стране овлаштеног лица.  

По пријему захтјева, BHDCA је дужна да, путем овлаштеног радника, размотри 
чињенице и околности од значаја за обраду захтјева.  

BHDCA је дужна обавијестити подносиоца захтјева да ли је одобрило приступ 
информацији дјелимично или у цјелини, у року од 15 дана од пријема захтјева с тим да 
тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним Законом о слободи 
приступа информацијама у БиХ.  

Приступ информацијама обезбиједиће се подносиоцу захтјева на једном од званичних 
језика Босне и Херцеговине, као и на оригиналном језику који је различит од званичних 
језика, ако је то могуће.  

BHDCA може одбити захтјев за приступ информацијама (изузете информације) 
дјелимично или у цјелини за сљедеће категорије информација:  

 када се откривањем информације основано може очекивати изазивање 
значајне штете по легитимне циљеве за сљедеће катергорије информација:  

- интерес истраге ваздухопловних инцидената и несрећа 

- заштита безбједности (security) и безбједности летења (safety),  
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- заштита процеса доношења одлуке од стране јавног органа у давању 
мишљења, савјета или препорука од стране јавног органа, запосленог 
лица у јавном органу, или сваког лица које врши активности за или у име 
јавног органа, а не обухвата чињеничне, статистичке, научне или 
техничке информације. 

 
 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 слобода, члан 8.  

 када се, након проведеног поступка, утврди да објављивање информације није 
од јавног интереса,  

Ако BHDCA није у могућности да удовољи захтјеву о томе ће, у року од 8 дана 
обавијестити подносиоца захтјева са упутством о могућности подношења жалбе 
надлежном органу укључујући и право обраћања Омбудсмену. 

Првих двадесет страна умножавања материјала стандардне величине је бесплатно, 
док је за све тражене информације преко ове величине износ утврђен Одлуком 
Савјета министара БиХ о трошковима умножавања захтијеваних информација у 
складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини и то: 

- 0,50 КМ за сваку страницу стандардне величине, 

- 10 КМ по CD-у за електронску документацију. 

Наплата за услуге умножавања врши се у Одјељењу за финансијске и 
рачуноводствене послове (F/AD) BHDCA. 

Саставни дио овог Водича је образац за подношење захтјева за приступ 
информцијама.

http://tuzilastvo-rs.org/dokumenti/uputstvo.html


   
 

BHDCA – HR/PR/AD                                                                                                 ЗОСПИ Захтјев 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
BHDCA 

  

(Подносилац захтјева) 

Име и презиме ________________________________ 

Адреса и телефон _____________________________________ 

 

(Садржај захтјева) 

На основу Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини, тражим 
да ми омогућите приступ информацији: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

       Мјесто и датум            Подносилац захтјева 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


