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Предмет: Иницијатива за објављивање извештаја независних тела на званичној веб
презентацији Народне скупштине у складу са одредбама Закона о електронској управи (''Сл.
гласник РС'', бр. 27/2018) и Уредбе о ближим условима за израду и одржавање веб
презентације органа ("Сл. гласник РС", бр. 104/2018)
Поштовани,
Поводом објављивања извештаја о раду независних институција на званичној веб презентацији
Народне скупштине, имајући у виду добру сарадњу и висок ниво транспарентности остварен у
време претходног мандата г. Одаловића на месту генералног секретара, Транспарентност Србија
вам се обраћа са иницијативом за предузимање и других корака који могу да допринесу
унапређењу и транспарентности рада Народне скупштине.
Наиме, претрагом званичне веб презентације Народне скупштине, тачније рубрике ''Извештаји''1
уочили смо да је Народна скупштина, током марта месеца, објавила велики број извештаја
државних органа, међу њима и извештаје о раду независних институција. Нажалост, након
преузимања докумената испоставило се да они нису у облику који је погодан за даље
коришћење. Разлог томе је чињеница да су извештаји нпр. Државне ревизорске институције2,
Заштитника грађана3 или Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности4 објављени као скенирани документи, што онемогућава једноставно и лако доступно
коришћење и преузимање података садржаних у њима.
Законом о електронској управи (''Сл. гласник РС'', бр. 27/2018) у члану 28 став 1 прописано је да
је орган дужан да изради и одржава веб презентацију. Ставом 8 истог члана предвиђено је да
ближе услове за одређивање домена, тачност и потпуност садржаја веб презентације,
представљање услуга које орган пружа, техничко решење, функционалност, приступачност, језик
и писмо, графичко решење, дизајн, употребљивост, доступност, безбедност, одржавање,
ажурирање и друга питања везана за развој веб презентација, уређује Влада. Уредба о ближим
условима за израду и одржавање веб презентације органа ("Сл. гласник РС", бр.104/2018) својим
чланом 2 прецизира да поступак израде и одржавања веб презентације органа обухвата, између
осталог, и функционалност, приступачност, употребљивост и доступност. Чланом 3 Уредбе
прописано је да орган на својој веб презентацији поставља садржај који мора бити, између
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осталог, отворен у циљу доступности информација које органи објављују и у машински
читљивом облику.
Због тога Вас позивамо да без одлагања, у складу са напред наведеним одредбама, на званичној
веб презентацији Народне скупштине извештаје независних институција, као и друге акте,
објавите у отвореном облику који ће омогућити њихову лаку претрагу и доступност јавности без
ограничења која би могла спречити поновну употребу (члан 4 став 1 тачка 24) Закона о
електронској управи). На тај начин биће омогућено да подаци које ти документи садрже буду
доступни за поновну употребу, у машински читљивом и отвореном облику (члан 4 став 1 тачка
25). Подсећамо Вас да је сагласно тачки 20 истог члана дефинисано да је машински читљив облик
- облик електронски меморисаног записа структуриран тако да га програмска апликација може
лако идентификовати, препознати и из њега издвојити одређене податке, укључујући
појединачне податке и њихову унутрашњу структуру.
Уколико Вам наведени документи нису достављени у електронском облику који омогућава
објављивање у форми отворених докумената и података, позивамо Вас да подносиоце
извештаја обавестите о потреби да Народној скупштини доставе извештаје који ће испунити
наведене стандарде приступачности и функционалности.
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