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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН  
Лице овлашћено за поступање по захтевима 
Марко Јанковић  
секретар Скупштине Градске општине Земун  
Магистратски трг бр. 1 З Е М У Н 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
Београд 
Булевар краља Александра 84 
 
 
Предмет:  
одговор на захтев за приступ информацијама од јавног значаја, ГО Земун, број: 164-30/2022  
и  
жалба због отежавања или онемогућавања остваривања права на слободан приступ 

информацијама од јавног значаја на други начин (члан 22. ст. 1. т. 6) Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 
120 од 5. новембра 2004, 54 од 13. јуна 2007, 104 од 16. децембра 2009, 36 од 28. маја 
2010, 105 од 8. новембра 2021.) 
 
Поступајући по нашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, наш број С - 
420/2022, од 22. новембра 2022. године,  
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_-_Uprava_GO_Zemun_-
_%C5%A1tandovi.pdf  
ГО Земун нам је као орган власти, доставила одговоре у вези са тачкама 1.-3. захтева, у погледу 
чега смо задовољни поступањем и не изјављујемо жалбу.  
 
У оквиру тих одговора орган власти нам је предочио да се простор којим управља Градска 
општина Земун не издаје физичким и правним лицима уз надокнаду, те да не постоји ценовник. 
Такође нам је указано да правна и физичка лица која су заинтересована за коришћење простора 
(закључујемо да се то односи на коришћење простора без надокнаде) обраћају ГО Земун тако 
што „подносе пријавни лист којим исказују интерес за одређену активност која је од јавног 
интереса спроведу уз подршку градске општине Земун тако што ће им се омогућити да користе 
простор“.  
 
Под тачком 4. захтева смо тражили копије докумената које се односе на коришћење дела 
простора градске општине (нпр. уговор о закупу, одлука којом се одобрава постављање 
промотивног штанда), од стране компаније МТС, у вези са чиме је објављен прилог у медијима 
(видети нпр. https://n1info.rs/vesti/mts-postavio-stand-i-u-holu-opstine-novi-beograd-bez-reakcija-
na-ranije-prijave/ ).  
 
У одговору на захтев за приступ информацијама под овом тачком орган власти је изнео следећу 
тврдњу:  
 
„4. Што се тиче Вашег захтева које се односи на информацију под тачком 4. не поседујемо никав 
документ те у том смислу нисмо у могућности да Вам доставимо копију документа и тражену 
информацију.“ 
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У складу са Законом, на основу члана 2. „Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, 
јесте 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 оправдан интерес да зна.“ 
 
На основу члана 19. „када орган власти 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.“ На основу члана 20, „по пријему захтева Повереник 
проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази 
у поседу органа власти који му је проследио захтев“, и „ако утврди да се документ не налази у 
поседу органа власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев 
органу власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће 
обавестити тражиоца или ће тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се налази тражена 
информација.“ 
 
Из одговора ГО Земун се не види да је орган власти поступио на начин утврђен чланом 19. 
Закона. Уколико је, као што претпостављамо, ГО Земун пропустила да испуни ову своју законску 
обавезу, то је имало за последицу немогућност да Повереник, применом овлашћења из члана 
20. ст. 1. Закона утврди да ли су тврдње органа власти основане, односно, да ли је заиста реч о 
ситуацији у којој орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију.  
 
У конкретном случају постоје разлози због којих подносилац захтева сумња у истинитост навода 
из одговора органа власти, односно разлози због којих подносилац захтева претпоставља да 
орган власти поседује документ који садржи тражене информације, али да тај документ није 
доставио подносиоцу захтева, нити је ускратио приступ том документу на неки од законом 
прописаних начина. Тиме су се стекли услови за улагање жалбе, на основу члана 22. ст. 1. т) 6. 
Закона, због отежавања или онемогућавања остваривања права на слободан приступ 
информацијама супротно одредбама Закона.  
 
Разлози за сумњу у тачност достављеног одговора су следећи:  
 

1) У медијима је 2.11.2022. објављена информација, чија веродостојност није оспорена, 
према којој су просторије ГО Земун коришћене за промоцију једног привредног субјекта 
(компанија МТС).   

2) Захтева за приступ информацијама је поднет 22.11.2022, односно 20 дана након 
објављивања те вести. 

3) Из одговора ГО Земун, под тачкама 1-2. се може закључити да ГО Земун не издаје ствоје 
просторије уз накнаду, из чега се може закључити да то није учињено ни у случају 
промоције компаније МТС о којој су известили медији, или да је ГО Земун, ипак 
закључила такав уговор са компанијом МТС, али да је то супротно прописима.  

4) Из одговора ГО Земун, под тачком 3. се може закључити да је коришћење просторија 
могуће без надокнаде, у ком случају настају одређени документи (пријавни лист којим 
се исказује интерес за одређену активност, а вероватно и нека одлука поводом такве 
пријаве). Имајући у виду одговор под тачкама 1-2. може се претпоставити да је компанија 
МТС поднела пријавни лист ГО Земун и да је ГО Земун удовољила таквом захтеву.  

5) Било да је у конкретном случају закључен уговор о закупу супротно прописима или да је 
одобрено коришћење просторија ГО Земун без накнаде, ГО Земун, као орган власти би 
морао имати у поседу документе који се односе на тражене информације. Те чињенице 
би требало утврдити у поступку који спроводи Повереник на основу члана 20. став. 1. 
Закона. 
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Због свега наведеног позивамо ГО Земун, као орган власти да још једном размотри тачност свог 
одговора под тачком 4, и да накнадно достави документ који садржи тражене информације, 
односно да, у случају да остаје при првобитном одговору, о томе обавести Повереника у складу 
са одредбама члана 19. Закона.  
 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позивамо да у 
поступку по овом жалби утврди све релевантне чињенице коришћењем овлашћења из члана 20. 
став 1. Закона. У случају да је ГО Земун као орган власти, већ поступио на основу члана 19. Закона, 
од Повереника овим путем тражимо да нас обавести о исходу свог поступања на основу члана 
20. став. 1. Закона.  
 
Прилози: 
 
Захтев за приступ информацијама  
Одговор органа власти 
Копија странице на којој су објављене информације у вези са тачком 4. захтева 
 
За Транспарентност Србија  
 
……. 
 
Београд, 2. март 2023. 
 
 


