Република Србија
Повереник за приступ информацијама
од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевера краља Александра 15
Београд

С – Ж -251/2021

Предмет: Жалба против Агенције за спречавање корупције због непоступања у
законском року (члан 22. ст. 1. т. 1. Закона о слободном приступу информацијама)
од јавног значаја и „отежавања или онемогућавања тражиоцу остваривања права
на слободан приступ информација од јавног значаја на други начин, супротно
одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја“ (члан
22. ст. 1. т. 6) Закона)
Правни основ: члан члан 22. ст. 1. т. 1 и члан 22. ст. 1. т. 6 Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).
Образложење:
Примаоцу захтева, Агенцији за спречавање корупције упутили смо захтев 3.марта
2021.године за приступ информацијама од јавног значаја, којим смо тражили:
1. Информацију о томе да ли је Агенција утврдила да нека лица која су имала
својство јавног фукционера на основу Закона о спречавању корупције ("Сл.
Гласник РС", бр 35/2019, 88/2019) немају то својство на основу Закона о
спречавању корупције ("Сл. Гласник РС", бр 35/2019, 88/2019 и 11/2021 –
аутентично тумачење).
2. Уколико је Агенција то утврдила, овим захтевом тражимо информацију о
томе која лица су имала својство јавног функционера пре, а немају након
доношења аутентичног тумачења, према стању ствари које је Агенција
утврдила до дана подношења овог захтева, односно о којим категоријама лица
је реч, према органу који их је изабрао, поставио или именовао на јавну
функцију.
Агенција за спречавање корупције (у даљем тексту: „Агенција“) није по овом захтеву
поступила у складу са Законом, односно није доставила тражене информације, нити је
донела решење којим се захтев одбија.
Уместо тога, добили смо допис, број 037 – 027 – 2021 од 22.03.2021. у којем се износи
тврдња да „поднесак .... по својој садржини не представља захтев за слободан приступ
информацијама од јавног значаја“, већ „захтев за давање мишљења о томе да ли
одређене групе лица имају својство јавних функционера“. Истакнуто је и да „орган
јавне власти нема обавезу да припреми мишљење у вези са применом прописа ... да би
га доставио тражиоцу по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја“. Агенција нас упућује у допису и на то да „разматра ово веома значајно

питање, након чега ће на званичној интернет страници објавити мишљење, односно
правни став“.
Агенција се у допису позива и на одредбе члана 5. Закона о слободном приступу
информацијама, па између осталог и на одредбу према којој је право свакога „да му
буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја“.
Управо ово право је ускраћено досадашњим поступањем Агенције као органа власти.
Наиме, чињеница да Агенција припрема мишљење или правни став, за који
претпостављамо да ће пружити целовит одговор на питање о последицама усвајања
аутентичног тумачења, не искључује могућност да је Агенција до момента подношења
овог захтева већ утврдила за неке категорије лица да више немају својство јавног
функционера. Захтевом је у оквиру тачке 1. тражено управо то – да Агенција достави
информацију да ли јесте или није утврдила да нека лица која су имала својство јавног
функционера више немају то својство на основу усвојеног аутентичног тумачења.
Такође, тачка 2. овог захтева се односи на садржину онога што је Агенција утврдила до
дана подношења захтева за приступ информацијама.
Пружање таквих информацијама ни на који начин не прејудицира садржину будућег
мишљења о примени закона или правног става, нити омета процес израде таквог
мишљења или правног става. Подносиоцу захтева за приступ информацијама је сасвим
разумљиво и прихватљиво да Агенција нема у овом тренутку целовите информације,
јер постоји велики број категорија јавних функционера по начину њиховог избора,
односно да Агенција не поседује информације о свим категоријама лица које више
немају својство јавног функционера. Због тога таква информација није ни била тражена
– тражени су подаци само за оне категорије лица за које је до дана подношења захтева
утврђено да су изгубили својство јавног функционера.
Предлог за одлуку Повереника: На основу свега наведеног, предлажемо да
Повереник уважи жалбу и наложи Агенцији за спречавање корупције да поступи по
захтеву за приступ информацијама.
Напомена – Допис је достављен Поверенику за приступ информацијама и Агенцији за
спречавање корупције.
За Транспарентност Србија
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