РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
На основу члана 20. Закона о слободи приступа информацијама (''Сл.Гл.РС'', број 20/01),
члана 2. и 14. Закона о Правобранилаштву Републике Српске (''Сл.Гл.РС'', број 16/05),
Правобранилац Републике Српске, д о н о с и
Водич
у поступку приступа информацијама у Правобранилаштву Републике Српске
1. Свако заинтересовано физичко и правно лице има право поднијети захтјев за
приступ информацијама којима располаже Правобранилаштво Републике Српске.
2. Захтјев се подноси у писменом облику, путем поште или се непосредно предаје
канцеларијама за пријем поште у Бања Луци или у канцеларијама Сједиштима
замјеника правобраниоца.
3. Захтјев мора бити јасан и садржавати довољно података у вези са природом и
садржајем информације, укључујући и податке о подносиоцу захтјева.
4. По пријему захтјева Правобранилаштво Републике Српске дужно је, путем
овлаштених лица, да размотри чињенице и околности од значаја за обраду захтјева.
5. Правобранилаштво Републике Српске дужно је обавјестити подносиоца захтјева да
ли је одобрио приступ информацији дјелимично или у цијелини, 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.
6. Приступ информацијама,обезбиједиће се подносиоцу захтјева на једном од
званичних језика БиХ као и на оргиналном језику који је различит од званичних
језика ако је то могуће, a трошкови умножавања су утврђени Упутством о
трошковима за приступ нформацијама, које је донијело Министарство правде РС.
7. Правобранилаштво Републике Српске може одбити захтјев за приступ
информацијама (изузете информације), дјелимично или у цијелини за следеће
категорије информација:
а. када се откривањем информације основано може очекивати изазивање значајне
штете по легитимне циљеве за следеће категорије информација:
- интереси одбране и сигурности као и заштита јавне безбједности;
- спречавање криминала и свако откривање криминала;
- заштита процеса у доношењу одлука утврђених законом;
б. када захтјев за приступ информацијама укључује повјерљиве комерцијалне
интересе треће стране;

в. када захтјев за приступ информацијама укључује личне интересе који се односе
на приватност трећег лица у складу са Законом и Европском конвенциом о заштити
људских права и слобода, чл.8.;
г. када се, након проведеног поступка утврди да објављивање информације није од
јавног интереса.
8. Ако Правобранилаштво РС није у могућности да удовољи захтјеву о томе ће, у
року од 8 дана, обавјестити подносиоца захтјева са упутством о омогућности
подношења жалбе надлежном органу и право обраћања Омбудсмену Републике
Српске.
9. Уколико овај орган није надлежан или сматра да ће потпуније информације дати
правни субјекти чије имовинске и правне интересе штити ова институција, као
и надлежни судски и други државни органи поднесени захтјев ће бити прослеђен
тим јавним органима у року од 15 дана и о томе ће бити обавијештен подносилац
захтјева.
10. Захтјев за приступ информацијама подноси се у канцеларијама Сједишта
замјеника, Правобраниоцу Републике Српске или од њега овлаштеном лицу за
односе са јавношћу, који ће поступити по захтјеву.
11. Правобранилац Републике Српске ће посебном одлуком одредити лице које ће
поред других послова обављати и послове везане за одредбе Закона о слободи
приступа информацијама.
12. Правобранилаштво Републике Српске ће водити посебан Индекс-регистар о врсти
информација које су под контролом овог органа. Саставни дио овог водича је
образац за подношење захтјева за приступ информацијама!
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
На основу члана 20. Закона о слободи приступа информацијама (''Службени гласник
Републике Српске'' , број 20/01), члaна 14. и 2. Закона о Правобранилаштву Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 16/05), правобранилац Републике
Српске, д о н о с и
ИНДЕКС РЕГИСТАР
Овај индекс регистар садржи врсте информација које су под контролом
Правобранилаштва Републике Српске, односно којима оно располаже, облик у којем су
информације на располагању и мјесто приступа информацијама.
I
1. Статистички подаци о статусу примљених предмета из различитих правних области
а) Грађанска област: неријешено из претходног периода, примљено током године, укупно
у раду, ријешено крајем године, остало неријешено.
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б) Управна област (управни предмети): неријешено из предходног периода, примљено
током године, укупно у раду, ријешено током године, остало неријешено.
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2. ''Ун'' (управни предмети накнаде ратне штете)
3. ''Ус'' (предмети управних спорова)
4. ''ЈП'' (предмети управе у Правобранилаштву)
5. ''Пз'' (предмети замјене у заступању пред судовима и другим органима)
6. ''Еи'' (предмети са елементом иностраности)
в) Статистички подаци са писменим информацијама (годишњи и полугодишњи) свих
сједишта замјеника са свим подацима из напријед наведених предмета и то:
1. сједиште замјеника Бања Лука
2. сједиште замјеника Приједор
3. сједиште замјеника Добој
4. сједиште замјеника Бијељина
5. сједиште замјеника Соколац
6. сједиште замјеника Фоча
7. сједиште замјеника Требиње
г) Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - годишња и шестомјесечна
са табеларним приказима.
д) Подаци о запосленим у Правобранилаштву Републике Српске:
1. број носилаца и
извршиоца правобранилачке функције 2. Број, стручна квалификација, послови и
задаци радника.
ђ) Облик информација може се дати као копија постојећег оргиналног документа, или
посебно сачињена информација у вези са захтјевом, с позивом на извор података.
е) Информације које су под контролом Правобранилаштва Републике
Српске доступне
су јавности у складу са Законом о слободи
приступа информацијама (''Сл.Гл.Р.С.'' број
20/01), с тим да ће бити утврђени изузеци повјерљивих информација у смислу чл.5, 6, 7 и 8
овог Закона.
ж) Канцеларија замјеника и службеника за односе са јавношћу је мјесто гдје подносилац
захтјева може добити информације о поднесеном захтјеву, односно гдје може приступити
траженим и одобреним информацијама. Правобранилаштво РС, као јавни
орган,
предузеће све потребне мјере помоћи тражиоцу информација у циљу остваривања права
која произилазе из закона о слободи приступа информацијама.
з) У Правобранилаштву Републике Српске ће се у посебан уписник са ознаком ''Пи''
(приступ информацијама) водити евиденција примљених и обрађених захтјева.
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