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Предмет: Иницијатива да се грађанска иницијатива за усвајање
Предлога закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја уврсти као тачка дневног реда прве
наредне седнице Народне скупштине
Поштовани господине Дачићу,
На званичној веб презентацији Народне скупштине, у рубрици ''Акти - Закони у
процедури''1 пронашли смо податак да је Предлог закона о изменама и допунама
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је Влада
Републике Србије утврдила на својој седници од 08. октобра ове године, упућен
Народној скупштини на разматрање и усвајање. Према подацима који су нама
доступни наведени Предлог закона још увек није предложен нити уврштен као
тачка дневног реда неке од седница Народне скупштине.
С тим у вези желимо да Вас, као председника Народне скупштине који је
овлашћен да сагласно члану 85. Пословника предлаже дневни ред седнице
Народне скупштине, као и друге народне посланике, подсетимо на чињеницу да
се још од 2007. године у процедури усвајања у Народној скупштини налази
истоимени Предлог закона. Наиме, радна група коју је формирала наша
Коалиција невладиних организација, у сарадњи са Повереником за приступ
информацијама од јавног значаја је још, сада далеке 2007. године, сачинила
текст Предлога закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама. Након тога неколико невладиних организација прикупило је и
предало Народној скупштини 35.870 потписа грађана у прилог овог закона и на
тај начин формално покренуло грађанску иницијативу за усвајање Предлога
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закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја2.
До данашњег дана овај легитимни Предлог закона није нашао своје место на
дневном реду заседања Народне скупштине, упркос изричитој обавези Народне
скупштине да о овом законском тексту одлучује. Оправдање за такво поступање
не може бити чињеница да важећим правним прописима није изричито прописан
рок до када се наведени Предлог закона, као и сви други предлози закона,
морају ставити на дневни ред Народне скупштине.
Због свега тога можемо да констатујемо да се историја понавља. Четрнаест
година након подношења Предлога закона у виду грађанске иницијативе о којем
Народна скупштина није расправљала, пред законодавно тело већ трећи пут
долази предлог за измену и допуну истог закона који подноси Влада Србије.
Народна скупштина и Ви као њен председник имате прилику да исправите
историјску неправду нанету према више од 30 хиљада грађана који су још
22.7.2007. у форми грађанске иницијативе Народној скупштини предали
поменути Предлог закона.
Принципи парламентаризма, начела демократије, основни ред и правно правило
присутно у већини правних система - prior tempоre, potior iure (ранији у времену,
јачи у праву) говоре у прилог томе да овај Предлог закона треба да се стави на
дневни ред пре расправе о актуелном Предлогу измена и допуна Закона који је
Вам је Влада упутила. Тај Предлог садржи неке измене које су и даље потребне
ради делотворног остваривања уставног и законског права грађана на
обавештеност, од којих је најважније омогућавање грађанима да своје право
остваре у поступку по жалби пред Повереником за информације када
им информације ускрати било који орган, укључујући и шест тренутно изузетих.
То би се постигло усвајањем предлога за брисање ставова 2. и 3. члана 22.
актуелног Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Поред тога, он садржи, у члану 2., предлог за скраћење рока (са постојећих 15
дана из члана 16. важећег Закона на 3 дана од дана пријема захтева) у коме је
орган власти дужан да, најкасније, тражиоца обавести о поседовању
информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију,
односно изда му или упути копију тог документа. Наиме, постојећи рок је, сасвим
неоправдано, исти као рок из става 10. поменутог члана, у коме је орган власти
најкасније дужан да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено
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образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може
изјавити против таквог решења. На крају, тај Предлог закона прописује у свом
члану 16. супремацију Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја којом се обезбеђује његова обавезна и безусловна примена у
ситуацијама када су одредбе других закона у супротности са његовим одредбама.
Друге његове одредбе су већ инкорпориране у постојећи Закон изменама и
допунама које су наступиле након његове предаје Народној скупштини.
Имајући у виду да је наведена грађанска законодавна иницијатива Коалиције
утемељена у Уставу и Закону о референдуму и народној иницијативи, позивамо
Вас да, без одлагања, поступите у складу са важећим правним прописима, Вашим
овлашћењима и обећањима претходних председника Народне скупштине и у
дневни ред прве седнице Народне скупштине уврстите разматрање овог
Предлога закона који су грађани подржали својим потписима као тачку дневног
реда. Истовремено, на тај начин ћете отклонити неправилност која није
својствена правном нити политичком систему – да се у скупштинској процедури
нађу два предлога закона истоименог назива. Поред тога, очекујемо да ћете о
томе, као и о нашој иницијативи, обавестити друге народне посланике.

У Београду,
дана 14. октобра 2021. године
испред Коалиције за слободу приступа информацијама
Немања Ненадић
(програмски директор организације Транспарентност Србија)

Коалицију чине следеће организације:
Београдски центар за људска права
Београдски центар за безбедносну политику
Грађанске иницијативе
Иницијатива младих за људска права
Комитет правника за људска права - Yucom
Одбор за људска права Ниш
Партнери за демократске промене Србија
Praxis
Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ)
Топлички центар за демократију и људска права
Транспарентност Србија
Удружење грађана Сретење
Фондација за отворено друштво
Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА)
Share фондација

