ВОДИЧ
О ПОСТУПКУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ПОД КОНТРОЛОМ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
(1) Физичка и правна лица имају право приступа информацијама из надлежности, односно под
контролом Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) на начин и по
поступку прописаним Законом о слободи приступа информацијама и у складу са Водичем о
поступку приступа информацијама (у даљем тексту: Водич).
(2) Информације из надлежности Агенције, доступне јавности у цјелини или дјелимично,
садржане су у Индекс регистру који одређује врсту и облик у којем се информације могу
добити.
(3) Индекс регистар одређује информације које су доступне јавности у складу са прописима
којима се уређује пословање банака и других финансијских организација, заштита личних
података и пословна тајна.
II ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
(1) Информације из надлежности Агенције прибављају се увидом у податке објављене на
интернет страници Агенције и подношењем захтјева за приступ информацијама.
(2) Захтјев за приступ информацијама из надлежности Агенције подноси се у писаном облику:
- поштом на адресу: Агенција за банкарство Републике Српске, Владике Платона 1/А, 78000
Бања Лука,
- предајом поднеска у Службу протокола у сједишту Агенције,
- електронским путем на адресу: info@abrs.ba , или
- путем факса 051 216 665
(3) У Агенцији се одређује лице овлашћено за поступање по захтјеву за приступ информацијама.
(4) На захтјев за приступ информацијама не плаћа се такса.
III САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА
(1) Захтјев за приступ информацијама обавезно садржи:
- име и презиме подносиоца захтјева, адреса и број телефона и/или електронска пошта,
односно назив и сједиште правног лица, број телефона и/или електронска пошта, уколико
је правно лице подносилац захтјева,
- довољно података у вези са природом и/или садржајем информације који су важни за
препознавање тражене информације,
- жељени начин приступу информацијама.
(2) Ако захтјев подноси физичко лице, дужно је путем личних докумената да докаже свој
идентитет.

(3) Ако захтјев подноси законски заступник, дужан је да докаже свој идентитет и да достави доказ
да је законски заступник или да има пуномоћ дату од стране овлашћеног лица,
IV ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
(1) Агенција може дјелимично или у потпуности одбити захтјев за приступ информацијама,
односно ограничити приступ информацијама:
- ако би давање информација угрозило интерес одбране и сигурности, личне безбједности,
те спречавање и откривање криминала,
- ако би давање информација негативно утицало на заштиту процеса доношења одлука,
мишљења, закључака и слично у складу са законским овлашћењима Агенције,
- ако тражене информације представљају пословну тајну,
- ако је давање информација противно законским и подзаконским прописима о заштити
личних података,
- ако би откривање информација нанијело или могло да нанесе штетне посљедице за
остваривање циљева и обављање надзорне функције Агенције, углед и интерес
организација банкарског система, као и лица од којих је Агенција примила податке,
односно податке који се сматрају пословном тајном Агенције,
- када захтјев није јасан и не садржи довољно података у вези са информацијом која се
тражи и када је захтјев уопштен и из њега се не може одредити каква информација се
тражи,
- када се, након проведеног постука, утврди да објављивање информације није од јавног
интереса,
(2) Уколико није у могућности удовољити захтјеву за приступ информацијама, Агенција о

томе у писаном облику обавјештава подносиоца захтјева у року од осам дана од дана
пријема захтјева, као и о могућности подношења жалбе надлежном органу,
укључујући и право обраћања Омбудсману Републике Српске.
V РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ И ОДЛУЧИВАЊЕ О НАЧИНУ ПРИСТУПА
(1) На основу захтјева за приступ информацијама, Агенција је дужна размотрити да ли је
примљени захтјев комплетан и да најкасније у року од 15 дана од дана пријема подносиоцу
упути одговор.
(2) Изузетно, када је у питању обимна документација, те претраживање великог броја
докумената који омета редовно пословање или је неопходно да се затражи информација
треће стране, рок се може продужити за још 7 дана.
(3) Уколико је захтјев за приступ информацијама непотпун и нејасан, од подносиоца ће бити
затражено да отклони недостатке. У том случају рок за рјешавање захтјева почиње од дана
поновног достављања.
(4) Приступ информација подносиоцу захтјева обезбјеђује се:
- давањем потребних писаних информација или објашњења, са позивом на извор података,
на једном од званичних језика Босне и Херцеговине, као и на оригиналном језику који је
различит од званичних језика, када је то могуће, или
- достављањем копија оригиналног документа,

уколико за давање тражених информација не постоје ограничења предвиђена законским
прописима, овим Водичем или другим подзаконским прописима Агенције.
(5) Начин одговора, осим у изузетним случајевима (телефонски, личним контактом или
упућивањем на јавно објављене податке на интернет страници Агенције), обавља се у писаној
форми, путем поште, факса или електронским путем (е-mail).
VII ТРОШКОВИ УМНОЖАВАЊА МАТЕРИЈАЛА
(1) Трошкови умножавања материјала утврђени су Упутством о трошковима за приступ

информацијама које је донијело Министарство правде, а којим је утврђено да се за
стандардну величину копија првих десет страница не наплаћује. Подносилац захтјева
за умножавање материјала преко десет страна плаћа 0,20 КМ по страници.
(2) Умножавање материјала врши се код Агенције, као органу који има контролу над
траженом информацијом.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
(1) Индекс регистар и образац за подношење захтјева за приступ информацијама су саставни дио
овог Водича.

ИНДЕКС РЕГИСТАР

Индекс регистар представља општи преглед информација које су у надлежности, односно под
контролом Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), као и облик у
којем поједине информације могу бити доступне јавности.
I ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА
Информације под контролом Агенције су:
1. Информације из евиденција које води Агенција о банкама, микрокредитним организацијама
и другим финансијским институцијама којима Агенција издаје дозволу за рад, као и о
организационим дијеловима наведених институција које послују у Републици Српској, а
имају сједиште у Федерацији БиХ,
2. Информације о стању банкарског система Републике Српске,
3. Информације о организацији и раду Агенције, укључујући и информације о раду
Омбудсмана за банкарски систем Републике Српске,
4. Информације о плану и реализацији јавних набавки,
5. Информације о сарадњи Агенције са другим органима и организацијама,
6. Давање мишљења о примјени одредаба закона којима се регулише пословање институција
над којима Агенција врши надзор, те давање тумачења подзаконских аката које доноси
Агенција,
7. Остале информације из надлежности Агенције.
II ОБЛИК И НАЧИН ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА
1. Информације под тачком I-1 овог Индекс регистра дјелимично су доступне на интернет
страници Агенције, а информације које нису објављене на интернет страници могу се добити
подношењем захтјева за приступ информацијама, уколико не постоје ограничења према
прописима о заштити личних и тајних података и разлозима из дијела Водича о поступку
приступа информацијама који се односи на изузетке од права приступа информацијама.
2. Информације под тачком I-2 овог Индекс регистра доступне су на интернет страници Агенције
или подношењем захтјева за приступ информацијама.
3. Информације из тачке I-3 овог Индекс регистра дјелимично су доступне на интернет страници
Агенције, а могу се добити и подношењем захтјева уколико не постоје ограничења према
прописима о заштити личних и тајних података и разлозима из дијела Водича о поступку
приступа информацијама који се односи на изузетке од права приступа информацијама.
4. Информације под тачком I-4 овог Индекс регистра доступне су на интернет страници Агенције
или подношењем захтјева за приступ информацијама.
5. Информације под тачком I-5 овог Индекс регистра могу се добити подношењем захтјева за
приступ информацијама, уколико не постоје ограничења према прописима о заштити личних и
тајних података и разлозима из дијела Водича о поступку приступа информацијама који се
односи на изузетке од права приступа информацијама.
6. Информације под тачкама I-6 и I-7 овог Индекс регистра могу се добити подношењем захтјева
за приступ информацијама, уколико не постоје ограничења према прописима о заштити

личних и тајних података и разлозима из дијела Водича о поступку приступа информацијама
који се односи на изузетке од права приступа информацијама,
Када по захтјеву за приступ информацијама Агенција није у могућности дати информацију, јер је
законом ограничена у цјелини или дјелимично, или не располаже подацима, нити је прописима
овлашћена за вођење евиденција, поступиће на начин да подносиоца захтјева упути на субјект у
којем се налази извор информације, ако је то могуће.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац захтјева (име и презиме, назив)

Адреса

Контакт подаци (телефон, факс, електронска пошта)
АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Владике Платона 1/А
78000 Бања Лука
ПРЕДМЕТ: Захтјев за приступ информацијама
У складу са члановима 4. и 11. Закона о слободи приступа информацијама (,,Службени гласник
Републике Српске'', број 20/01), тражим да ми се омогући приступ информацији

(навести тачно коју информацију тражите и/или је што јасније опишите)
Начин приступа траженој информацији (означити):
□ давањем потребних писаних информација или објашњења, са позивом на извор података,
□ достављањем копије оригиналног документа
- непосредно
- путем поште,
- електронским путем на _________________

Потпис подносиоца захтјева
Мјесто и датум

