
Поштована,  
  
 
Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, број: 07-00-4/2022-05 од 03.11.2022. 
године, којим сте се електронским путем обратили Министарству културе, тражили сте ''да, 
електронским путем, доставимо потребне информације, односно копије докумената, уколико 
постоје, које су до усвајања Закона о изменама и допунама Закона о министарствима (''Службени 
гласник РС'', број: 116/2022) биле у надлежности Министарства културе и информисања, а односе 
се на период од 20. јула 2021. године до 1. новембра 2022. године: 
 

- копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању (''Сл. гласник РС'', бр. 
87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 
образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 
посебне евиденције у поступку лобирања (''Сл. гласник РС'', број: 4/2021-10), којим се ближе 
уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона.'' 

 
Сxодно члану 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и и 105/21), а имајући у виду да је 
чланом 2. Закона прописано да је информација од јавног значаја, у смислу овог закона, 
информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне 
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани 
интерес да зна, обавештавамо Вас о следећем: 
 
Министарство културе, за период од 20. јула 2021. године до усвајања Закона о изменама и 
допунама Закона о министарствима (''Службени гласник РС'', број: 116/2022), у којем је било 
надлежно Министарство културе и информисања, не поседује евиденцију из члана 30 став 6. и 7. 
Закона о лобирању (''Службени гласник РС'', бр. 87/2018, 86/2019 - др. закон), из разлога што није 
постојao ни један, у том периоду, започети поступак лобирања, дефинисан чланом 26. Закона о 
лобирању (нема упућеног писаног обавештења лобираном лицу, није достављен ниједан уговор о 
лобирању). 
 
 
Молим Вас да потврдите пријем овог мејла. 
 
 
С поштовањем, 
 
 
Марина Шинко 
Министарство културе 
лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
моб. 064/670-5351 
e-mail: marina.sinko@kultura.gov.rs 
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