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НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 

Област слободног приступа информацијама од јавног значаја регулисана је: 

1. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који уређује 

права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, 

ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског 

поретка и отвореног друштва. 

2. Законом о тајности података, који уређује јединствен систем одређивања и заштите 

тајних података који су од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, 

унутрашње и спољне послове Републике Србије, заштите страних тајних података, 

приступ тајним подацима и престанак њихове тајности, надлежност органа и надзор над 

спровођењем овог закона, као и одговорност за неизвршавање обавеза из овог закона и 

друга питања од значаја за заштиту тајности података  

3. Законом о општем управном поступку, којим се уређује начин поступања државних 

органа, као и предузећа и других организација која врше јавна овлашћења  кад у управним 

стварима, непосредно примењујући прописе, решавају о правима, обавезама или правним 

интересима физичког лица, правног лица или друге странке. 
4. Законом о управним споровима, којим се уређује начин поступања судова кад 

одлучују о законитости аката којима државни органи и предузећа или друге организација 

која врше јавна овлашћења  решавају о правима, обавезама или правним интересима 

физичких лица, правних лица или других странака у појединачним управним стварима. 

5. Законом о заштити података о личности, којим  су прописани: услови за 

прикупљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се 

подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности, поступак пред 

надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђење података, евиденција, 

изношење података из Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона. 

6.   Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената, 

којом се  прописује висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за 

израду копије и упућивање копије докумената на којима се налази информација од јавног 

значаја према Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

7.   Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа, којим се 

уређује начин израде и објављивања информатора о раду државних органа, органа 

територијалне аутономије, органа локалне самоуправе и организација којима је поверено 

вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: државни орган), у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја.  
 

 

На нивоу Школе донето је Упутство за примену Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја којим је утврђен образац за вођење евиденције о поднетим 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одређене организационе 

јединице које ће поступати у поступку примене Закона. 

 

 

 

 

САДРЖИНА, ОБИМ И ЗНАЧАЈ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
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Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу 

било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које 

јавност има оправдан интерес да зна (чл.2. Закона). На основу наведеног,  право на слободан 

приступ информацијама од јавног значаја у суштини је право на приступ службеним документима. 

Према Закону, оправдан интерес јавности да зна постоји у погледу свих информација којима 

располажу органи јавне власти. Постоји законска претпоставка, у корист тражиоца информације, о 

постојању оправданог интереса јавности да зна, па тражилац не треба да доказује да има интерес 

за одређену информацију, нити да доказује да је овај његов интерес оправдан, јер се по закону то 

претпоставља. Орган власти не сме да захтева од тражиоца навођење разлога за подношење 

захтева. 

Ако орган власти ускрати приступ одређеним информацијама, обавезан је да докаже да би 

одавањем информација тражиоцу, односно јавности, могао бити озбиљно угрожен неки други 

претежнији, такође, легитиман интерес, попут интереса безбедности земље или приватности 

других.  

У погледу тзв. привилегованих информација које се тичу угрожавања и заштите здравља људи и 

животне средине, органу власти није допуштено да доказује да јавност нема оправдан интерес да 

за њих зна. 

Четири су основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја 

(члан.5.Закона): 

1. право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену 

информацију, односно да ли му је она доступна;  
2. право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му 

се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи;  

3. право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, уз уплату 

прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа и 

4. право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, 

електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини нужних 

трошкова упућивања.  

Ако је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га орган упути на то где 

је и када она објављена. 

Ако документ садржи делове за које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право 

да му орган јавне власти учини доступним остале делове тог документа. 
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ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

   

 

 

   

                        З А Х Т Е В 

        усмени          -           писани 

   

      

  

 

 

    

УДОВОЉАВАЊЕ  ЗАХТЕВУ 

 

 обавештење о поседовању инфор- 

 мације; 

 увид у документ са траженом 

информацијом; 

 издавање копије документа са 

траженом информацијом; 

 достављање копије документа 

поштом или на други начин. 

  РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 

или 

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ 
  

  

   

 

 

  ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ  

  

 

 

 

 
РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО 

ЖАЛБИ 
 

 

   

   

     

     
     

     

         

 

  

   
РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 

  
РЕШЕЊЕ 

о одбијању жалбе 
     

     

         

         

         

         

      
ТУЖБА 

којом се покреће 

управни спор пред 

надлежним судом 

против решења 

Повереника 
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Од кога се информације могу тражити? 

Информације се могу тражити од било ког органа јавне власти у смислу овог закона, који би по 

сазнању тражиоца, обзиром на делокруг, требало да има те информације.  

 

Органи јавне власти су:  

1. сви државни органи ( нпр. Народна скупштина, Влада, министарства, судови, тужилаштва 

и др),    

2. органи територијалне аутономије и органи локалне самоуправе ( нпр. Покрајинско веће АП 

Војводина, покрајински секретаријати,  градоначеници, председници општина, општински 

органи управе и др),  

3. организације којима је поверено вршење јавних овлашћења ( нпр. агенције за послове 

приватизације,телекомуникације, животне средине и др, факултети, школе и др.установе, 

јавна предузећа),  

4. правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од 

напред наведених  органа (нпр.  установе у области културе, здравствене установе, 

државни фондови итд).  

 
 

Како се покреће поступак? 

 

Поступак за остваривање овог права се покреће подношењем захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја органу власти. 

 

Захтев се може поднети у писменом или у усменом облику. Орган власти може прописати образац 

за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу. Када се 

информација тражи усмено, захтев се саопштава у записник који води овлашћено лице органа 

јавне власти за приступ информацијама. 

 

Тражилац у захтеву наводи: 

1. назив органа власти,    

2. своје име, презиме и адресу, односно седиште ако је тражилац правно лице,  

3. опис информација које се траже и  

4. друге податке који олакшавају проналажење информација.   

Жалба Поверенику 

Тражилац информације (грађанин, новинар, јавно гласило и др.) може изјавити жалбу Поверенику: 

 

1.  Ако орган јавне власти одбије да га обавести о томе да ли поседује  информацију коју је тражио 

захтевом, односно да ли му је она доступна, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, да му изда или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено захтевом), 

или то не учини у општем прописаном року од 15 дана. То је жалба због тзв."ћутања" органа.  

 
Због изузетно оправданих разлога, рок за поступање органа може бити 40 дана од подношења 

захтева, с тим да што је орган дужан да о томе одмах по добијању захтева обавести тражиоца. 

 

За информације од значаја за заштиту живота или слободе неког лица или угрожавање или 

заштиту здравља становништва и животне средине, рок за поступање органа је 48 сати. 

 

Уз жалбу  Поверенику због "ћутања" органа, жалилац ће приложити копију поднетог захтева 

органу власти и доказ о његовој предаји, односно упућивању. Ова жалба се може изјавити по 

истеку законског рока од 15 дана за поступање органа, а уколико жалилац у међувремену, након 

изјављене жалбе, од органа власти добије тражене информације, он може и одустати од жалбе 

изјављене Поверенику. 
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2. Поверенику се може изјавити и жалба против решења органа власти којим је одбијен захтев 

тражиоца или против закључка којим је његов захтев одбачен из формалних  разлога. Рок за 

жалбу у овом случају је 15 дана од дана достављања решења, односно закључка тражиоцу.Уз ову 

жалбу се прилаже копија захтева тражиоца и копија решења, односно закључка органа против кога 

се жалба изјављује. 

  
 

Тужба Управном суду 

 

Поверенику се не може изјавити жалба против решења Народне скупштине, председника 

Републике Србије, Владе Републике Србије, Врховног касационог суда Србије, Уставног суда и 

Републичког јавног тужиоца, донетих у поступку одлучивања о праву на приступ информацијама 

или због непоступања ових органа по захтеву. У овим ситуацијама је обезбеђена судска заштита у 

управном спору пред Управним судом Србије, па тражилац може поднети тужбу Управном суду у 

року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

Тражилац може поднети тужбу Управном суду и у ситуацији када неки од шест наведених 

државних органа не поступи по захтеву у прописаном року, с тим што суд у  овим ситуацијама, 

захтева да је испуњен још један формални услов из Закона о управним споровима, а то је да  

тражилац понови захтев органу и да овај не одговори ни у даљем року од седам дана по 

поновљеном захтеву. 

 

Тужбу Управном суду тражилац може поднети и ако није задовољан решењем Повереника 

донетим по његовој жалби. 

 

 
Поступак у Школи 

 
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, јесте информација којом располаже Школа,а која је настала у раду или у вези са радом 

Школе, садржана у одређеном документу, и односи се на све оно о чему јавност има оправдан 

интерес да зна. 

 

1. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може поднети свако 

физичко или правно лице и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

 

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Школи за остваривање права на 

приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев). 

 

Захтев мора садржати назив Школе, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис 

информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

 

Ако захтев не садржи назив Школе, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис 

информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Школе је дужно да, 

без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу 

упутство о допуни. 

 

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Школа ће донети 

закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

 

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се 

саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. 

Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су 

информације заправо захтеване. 



СК – 1115               Висока школа струковних студија  -  Београдска политехника 

 

Обавештење у вези слободног приступа информацијама од јавног значаја                                               страна 7 од 11     

  

Образац за подношење захтева дат је у прилогу, али ће Школа размотрити и захтев који није 

сачињен на том обрасцу. 

 

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу  се доставити 

путем поштанске службе на адресу: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, 

Београд, ул. Бранкова 17, или предати непосредно пословном секретару који је задужен за пријем 

поште, Београд, ул. Бранкова 17. 

 

2. Школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути  копију тог документа. Копија документа је упућена 

тражиоцу даном предаје пошти.  

 

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, Школа мора поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати 

од пријема захтева.  

  

Ако Школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи 

тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе одмах 

обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 

захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ 

који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

  

Ако Школа на захтев не одговори у року, тражилац може поднети жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

 

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи 

тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, 

место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде 

копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће 

тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Школе. 

 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 

информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

 
Ако удовољи захтеву, Школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену 

белешку. 

 

Ако Школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да 

му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију 

тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, 

као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

 

Када Школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев 

Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, 

документ налази.  

 

Право на жалбу. Тражилац информација од  јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 

информације од  јавног значаја и заштиту података о личности на одговор,  решење о одбијању 

захтева или закључак  Школе, као у склучају да Школа на захтев не одговори у прописаном року, 
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односно уколико дође до „ћутања администрације“, и то у складу са чаланом 22. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

 

Накнада трошкова се у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену 

информацију не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје 

се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 

упућивања и трошкове упућивања. 

  

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање 

копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о 

висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације 

од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 8/06). Наведеном уредбом је, између осталог, 

предвиђено да је копија документа по страни на формату А3 6 динара, а на формату А4 3 динара, 

као и да је копија документа у електронском запису на ЦД-у 35 динара, а на ДВД-у  40 динара. За 

упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ 

Србије. 

 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја прелазе износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да 

пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према 

трошковнику који је саставни део наведене Уредбе. Такође, Школа може одлучити да тражиоца 

информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ 

од 50,00 динара.  

 

Средства остварена на овај начин су приход буџета Републике Србије, а уплате се врше на основу 

обавештења Школе о износу који треба да се уплати. Прималац уплате је буџет РС, рачун 

примаоца: 840-742328843-30; број модела: 97; позив на број: 50-016. 

 

 

По достављању потврде о уплати, подносиоцу захтева биће упућене захтеване копије докумената 

 

 

 

ПОСТУПАЊЕ СА НОСАЧИМА ИНФОРМАЦИЈА, ЊИХОВО 

ОДРЖАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

 

 
Закон обавезује све државне органе да одржавају носаче информација (документа у папирној или 

електронској форми, слике,  фотографије, аудио записе и друго) тако да омогуће остварење права 

на приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом (члан 41. Закона). 

 
 

 

Поступање са носачима информација у Школи 

  

Поступање са носачима информација (регистратурским материјалом) у Школи је регулисано: 

1. Правилником о канцеларијском и архивском пословању, 

2. Класификацијом докумената, 

3. Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања. 

 

Све информације се класификују у складу са Класификацијом докумената и евидентирају (заводе) 

у складу са одредбама Правилника о канцеларијском и архивском пословању школе.  

 

Носачи информација у папирној форми се чувају у: 
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 Архивским депоима, и то: Архивском депоу Школе у ул. Катарине Амброзић 3, Београд, 

Архивском депоу Судентске службе у ул. Катарине Амброзић 3, Београд, Архивском депоу у 

ул. Бранкова 17, Београд, Библиотеци у ул. Катарине Амброзић 3, Београд; 

 У организационим јединицама у чијем су раду настали,  код службених лица која раде на 

истим, ако су неопходни за текући рад организационих јединица у ул. Бранкова 17, 

Београд, и у ул. Катарине Амброзић 3, Београд.   

 

Информације у електронској форми налазе се: 

 у рачунарима код службених лица која раде на предметима у просторијама Школе: 

Бранкова 17, Београд, Катарине Амброзић 3, Београд;  

 серверима;  

 школском сајту;  

 на сајту Школе објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом 

Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на 

сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се 

недељно или месечно ажурирају.  

 Носачи информација, односно предмети којима располаже Школа, чувају се уз примену 

одговарајућих мера заштите, односно не остављају се без надзора током радног времена, а 

по завршетку радног времена држе се у закључаним столовима, орманима или закључаним 

радним просторијама, а у складу са одредбама Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању. 

 

Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти вирус програма, као и лозинкама које 

осигуравају да приступ носачу информације нема нико осим службених лица која раде на  

предметима. Рачунари се не остављају без надзора током радног времена, а налазе се у радним 

просторијама које се у случају и напуштања просторија у току радног времена и по завршетку 

радног времена закључавају.  

 

Носачи информација се чувају у роковима утврђеним  Листом категорија регистратурског 

материјала са роковима чувања на коју је Архив Србије дао сагласност.  

 

Сви носачи информација заводе се у Архивску књигу Школе и означавају редним бројем под 

којим су у књизи уписани. Копија Архивске књиге досавља се Архиву Србије. 

 

 

 

ВРСТЕ ПОДАТАКА КОЈЕ ЈЕ ДРЖАВНИ ОРГАН ДУЖАН ДА 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 
Закон обавезује све државне органе да објављују основне податке о свом раду (члан 39. Закона). 

 

Обавезу утврђену Законом државни орган извршава објављивањем информатора о раду који 

садржи нарочито: 

1. опис овлашћења, обавеза и организационе структуре;  

2. податке о буџету и средствима рада;  

3. податке у погледу врста услуга које непосредно пружа заинтересованим лицима;  

4. поступак подношења захтева државном органу, односно улагања жалби против 

његових одлука, радњи или пропуста;  

5. преглед захтева, жалби и других непосредних мера предузетих од стране 

заинтересованих лица, као и одлука државног органа поводом поднетих захтева и 

уложених жалби, односно одговора на друге непосредне мере предузете од стране 

заинтересованих лица;  
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6. податке о начину и месту чувања носача информација, врсти информација које 

поседује, врсти информација које ставља на увид, као и опис поступка подношења 

захтева;  

7. имена старешина државног органа и опис њихових овлашћења и дужности, као и 

поступака по којима они доносе одлуке;  

8. правила и одлуке државног органа који се тичу јавности рада тог органа (радно 

време, адреса, контакт телефони, идентификациона обележја, приступачност 

лицима са посебним потребама, приступ седницама, допуштеност аудио и видео 

снимања и сл.), као и свако аутентично тумачење тих одлука;  

9. правила и одлуке о искључењу и ограничењу јавности рада државног органа, као и 

њихово образложење.  

Информатор о раду Високе школе струковних студија  - Београдска политехника објављен је на 

сајту и садржи:  

1. Садржај Информатора о раду 

2. Основне податке о Школи и Информатору 

3. Организациону структуру 

 3.1. Организационе јединице Школе 
 3.2. Органи Школе 

4. Функције руководилаца 

5. Правила у вези са јавношћу рада 

6. Списак најчешће тражених  информација од  јавног значаја 

7. Надлежности, овлашћења и обавеза Школе 

8. Опис поступања у оквиру надлежности и овлашћења 

9. Навођење прописа 
10. Услуге које Школа пружа студентима и заинтересованим  

лицима 

11. Поступак ради пружања услуга 

12. Преглед података о пруженим услугама 

13. Податке о приходима и расходима 

14. Податке о јавним набавкама 

15. Податке о државној помоћи 

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим  примањима 

17. Податке о средствима рада 

18. Начин и место чувања носача информација 

19. Врсте информација у поседу Школе 

20. Врсте информација којима Школа омогућава приступ 

21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

 

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 
У циљу обезбеђења услова за реализацију права на слободан приступ ингормацијама од јавног 

значаја, организационе јединице у обавези су да: 

1. носаче информација (документа у папирној или електронској форми, слике,  фотографије, 

аудио записе и друго) који настају у раду организационе јединице одржавају у свему у 

складу са одредбама Правилника о канцеларијском и архивском пословању, 

Класификације докумената и Листе категорија регистратурског материјала са роковима 

чувања,  тако да омогуће остварење права на приступ информацијама од јавног значаја, 

2. Секретаријату, који је носилац обавезе обраде примљених захтева за слободан приступ 

информацијама  од јавног значаја, достављају све тражене податке који се односе на њихов 

делокруг рада,  
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Обавештење у вези слободног приступа информацијама од јавног значаја                                               страна 11 од 11     

3. Секретаријату, који је носилац обавезе припреме и израде извештаја по захтевима 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  достављају 

све тражене податке који се односе на њихов делокруг рада,  

4.  Секретаријату, који је носилац обавезе израде и ажурирања Информатора о раду, у вези 

израде и ажурирања Информатора о раду достављају све тражене податке који се односе 

на њихов делокруг рада/  

 

 
 

 

 
                                                                                    

                                                                                                   П Р И П Р Е М И О 

                                                                                                                                                 
                                                                                                  Сузана Ђекић Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


