
Фискални савјет Републике Српске, у складу са одредбама Закона о слободи приступа 

информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01) доноси: 

 

                                                          ВОДИЧ 
                              о поступку приступа информацијама  

 

 

1. Свако физичко и правно лице има право на приступ информацијама у складу са 
Законом о слободи приступа информацијама. 

2. Свако физичко и правно лице има право да поднесе захтјев за слободан приступ 
информацијама из надлежности Фискалног савјета Републике Српске, на за то 
предвиђеном обрасцу. 

3. Захтјев се подноси у писаном облику редовном поштом, факсом, електронском 
поштом, или предајом захтјева на Протокол. 

4. По пријему захтјева Фискални савјет је дужан да путем овлаштеног службеника 
размотри захтјев и поступи у складу са Законом о слободи приступа информацијама. 

5. Саставни дио овог водича је Образац за подношење захтјева за приступ 
информацијама, који је доступан на интернет страници и службеним просторијама 
Фискалног савјета. 

 

Овај индекс регистар садржи информације којима располаже Фискални савјет Републике 

Српске, облик у којем су информације на располагању, те податке гдје се може приступити 

тим информацијама. 

 

I ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА 

 

1.1. Одјељење за правне и опште послове 
 

Одјељење располаже свим подацима који се сматрају информацијом у смислу члана 3. став 

1. Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 

20/01). 

II ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 



Свако физичко и правно лице има право на приступ информацијама у складу са Законом о 

слободи приступа информацијама. 

Фискални савјет Републике Српске ће у складу са овим законом утврдити изузетке – 

повјерљиве информације и донијети рјешење. 

III ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информација се може дати у виду посебно сачињене информације, копије постојећег 

документа или скенираног документа. 

 

IV МЈЕСТО ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Канцеларија  начелника одјељења за правне и опште послове је мјесто гдје подносилац 

захтјева може да добије информације о поднесеном захтјеву лично. 

Подносилац захтјева може контактирати службеника за односе са јавношћу телефоном, 

редовном поштом или електронском поштом. 

Фискални савјет Републике Срске, односно државни службеници и намјештеници 

запослени у стручним службама ће тражиоцу информације пружити потребну стручну и 

другу помоћ, у циљем остваривања права која произилазе из Закона о слободи 

информацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


