
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                               
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15 
11000 БЕОГРАД 

 
 
На основу члана 22. ст. 1. тачка 2) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21) изјављујемо 
 

 
 

Ж А Л Б У  
због  

отежавања или онемогућавања остваривања права на слободан приступ информацијама од 
јавног значаја на други начин из члана 22. ст. 1. тачка 6) Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 
36/2010 и 105/2021.) 

 
 
Транспарентност Србија је 27. фебруара 2023. године путем електронске поште поднела захтев 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање, Др Александра Костића 9, 11000 Београд. Захтевом смо тражили 
следеће: 
  

1. Брошуру „Водич за пензионере“ у електронској форми или  
 

2. Уколико је брошура објављена на сајту ПИО Фонда, линк, датум и време када је 
објављена на сајту. 

 

Поступајући по нашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање нам је путем електронске поште, прецизније у виду 

електронске поруке одговорио да не поседује брошуру ''Водич за пензионере'' у електронској 

форми. Истом поруком смо обавештени да брошура није објављена на сајту Републичког фонда 

за пензијско и инвалидско осигурање и да нам Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање, уколико желимо,  може ''... послати штампани примерак брошуре.''. 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја у члану 2. дефинише да 

„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.“ 

Истовремено, члан 19. Закона о слободном приступу информацијама прописује да „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.“ Надаље, члан 20. Закона о слободном приступу информацијама предвиђа да 

„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 Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање се не види да ли је орган 

власти поступио на начин утврђен чланом 19. Закона. Напротив, на основу наведеног одговора 

се са великом вероватноћом може претпоставити да није јер се о томе Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање уопште не изјашњава. Уколико је, као што претпостављамо, 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пропустио да испуни ову своју законску 

обавезу, то за последицу има 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: 

• Издавач и аутор брошуре „Водич за пензионере је Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање1; 

• Штампање брошуре је немогуће уколико није урађена тзв. ''припрема за штампу'' која 

подразумева, као претходни корак, израду електронске верзије издања које ће бити 

штампано; 

• Штампању брошуре се приступа тек након што издавач и аутор дају сагласност на 

електронску верзију; 

• Претпоставка за то јесте да електронска верзија издања буде достављена на сагласност 

издавачу и аутору; 

• Тим пре што се у брошури наводи да ''када је реч о дигитализацији, обрађена је и 

тематика електронских сервиса ...''2. 

Због свега наведеног позивамо Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање као орган 

власти да још једном размотри тачност свог одговора и да накнадно достави документ који 

 
1 https://penzionisani.rs/moja-penzija/sta-sve-sadrzi-vodic-za-penzionere-stivo-koje-ce-najstarijima-biti-od-

itekakve-koristi/  
2 Ибид 

https://penzionisani.rs/moja-penzija/sta-sve-sadrzi-vodic-za-penzionere-stivo-koje-ce-najstarijima-biti-od-itekakve-koristi/
https://penzionisani.rs/moja-penzija/sta-sve-sadrzi-vodic-za-penzionere-stivo-koje-ce-najstarijima-biti-od-itekakve-koristi/


 

 

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 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 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. 

 

Прилог:  

• Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја; 

• Одговор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

 

За организацију Транспарентност Србија  

Александра Ајданић 

 

 

 

У Београду 16. марта 2023. године 

 


