
 

 

          С/М-Ž-267/2021 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15,  

11000 Београд       

 

 

Ж А Л Б А 

због онемогућавања остваривања права на приступ информацијама од стране  

Министарства финансија - Управе за трезор 

 

 Дописом Министарства финансија - Управе за трезор,  од дана 5.5.2021. године, 

обавештени смо о одређивању додатног рока од 40 дана за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја који је том органу упутила 

организација Транспарентност Србија, дана 28.04.2021. године.  

У допису је наведено да се одговор на захтев одлаже на основу члана 16. ст. 3. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), који предвиђа да ако орган власти није у 

могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева 

обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ тражену 

информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, 

најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди 

накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће 

тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који 

садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.  

 У конкретном случају, Управа за трезор није навела из којих оправданих разлога 

сматра да није у могућности да поступи по захтеву у року од 15 дана од дана пријема 

захтева.  

С обзиром на садржину захтева, сматрамо да ти разлози нису ни постојали . 

Наиме, захтевом су тражене информације о:  

1. Овим захтевом тражимо податке о јавној набавци која се односи на израду 

промотивних спотова и других промотивних материјала у вези са новчаном 

помоћи која ће се додељивати грађанима Републике Србије у мају и у новембру 

2021. године, поред новчане помоћи незапосленима и пензионерима. Влада 

Републике Србије утврдила је ребалансом буџета за 2021. годину да ће накнада 

штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока износити 43,200,121,000 динара. Међутим, из буџета и 



 

 

образложења буџета се не види да ће у вези са овом помоћи грађанима бити 

вршена промотивна кампања. Стога се захтевом тражи:  

a. Информација о буџетском кориснику и апропријацији са које је вршено 

финансирање 

b. Информација о поступку у којем је одабран добављач који је осмислио     

промотивну кампању, израдио промотивне спотове и друге промотивне 

материјале (конкурсна документација, копија уговора, копија докумената 

о одабиру понуђача или линк ка месту где су ти документи објављени)  

 

2. Овим захтевом такође тражимо податке о јавној набавци која се односи на 

услуге оглашавања и постављања промотивног материјала, везану за 

новчану помоћ из тачке 1) овог захтева. Информације о овој помоћи могу се 

видети на ТВ станицама, у возилима градског превоза, као и на друштвеним 

мрежама. Стога се захтевом тражи: 

a. Информација о буџетском кориснику и апропријацији са које је вршено 

финансирање  

b. Информација о поступку у којем је одабран један или више добављача 

пружалаца услуга оглашавања у медијима и у јавним просторима 

(конкурсна документација, копија уговора, копија докумената о одабиру 

понуђача или линк ка месту где су ти документи објављени), као и план 

оглашавања (медији у којима ће оглашавање бити вршено, број 

планираних огласа за сваки од медија, број огласа у возилима јавног 

градског саобраћаја и друго, за сваки вид оглашавања који се тренутно 

врши или се планира). 

 

Имајући у виду обавезе које проистичу из Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 91/19) Управи за трезор је морало бити познато, односно 

лако утврдиво да ли тражене информације поседује или не, односно да ли су конкретне 

набавке биле спроведене од стране органа власти или нису. 

Такође, уколико тражени документи постоје, они би због поштовања законских 

обавеза морали постојати у електронском облику, што значи да за удовољавање захтеву 

није потребно одвојити више времена од, на пример, за потребе копирања докумената.  

Због тога сматрамо да је Министарство финансија – Управа за трезор својим 

поступањем у овом случају неоправдано отежала тражиоцу остваривање права на 

слободан приступ информацијама од јавног значаја, при том злоупотребивши 

недовољно јасну одредбу члана 16. став 3 Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја који допушта могућност да се поступање одложи „из 

оправданих разлога“, али не поставља као услов за то да се одлагање образложи.  

Стога изјављујемо жалбу на основу члана 22. став 1. тачке 6. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, који предвиђа да тражилац може да изјави 



 

 

жалбу Поверенику уколико орган власти на други начин отежава или онемогућава 

тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, 

супротно одредбама овог закона.   

 На основу изнетих разлога, предлажемо да Повереник уважи нашу жалбу, 

поништи одлуку првостепеног органа и омогући нам приступ траженим 

информацијама. 

 Жалбу подносимо благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. 

тачки 1. Закона о слободном приступу инфромацијама од јавног значаја. 

 

 

За организацију Транспарентност Србија, 

Александра Ајданић 

5.05.2021.  

 


