
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07 и 104/09). 

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја. 

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и 

што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, 

поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о 

допуни. 

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана 

од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може 

поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог 

захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну 

евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 

Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити 

и захтев који није сачињен на том обрасцу. 

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог 

документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа 

власти од кога је информација тражена. 

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу 

Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом. 

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, 

саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на 

увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже 

техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом 

своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 

просторијама органа власти. 

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи 

тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога 

је информација тражена. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи 

тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе 

сачинити службену белешку. 



Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о 

поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену 

информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а 

најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то 

решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која 

може изјавити против таквог решења. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца 

да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове 

упућивања. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме 

којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом 

сопствене опреме. 

Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, 

дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се 

информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена. 

Ако орган власти не располаже техничким могућностима за израду копије 

документа, израдиће копију документа у другом облику. 

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се 

поседу, по његовом знању, документ налази. 

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. 

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 тражиода или ће 

тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се налази тражена информација. 

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин 

ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. 

Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана 

достављања. 

На поступак пред органом влсти примењују се одредбе закона којим се уређује 

општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа. 

 



Образац захтева 

...............................................................................................................................                                

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09), од горе наведеног органа захтевам*: 

� обавештење да ли поседује тражену информацију; 

� увид у документ који садржи тражену информацију; 

� копију документа који садржи тражену информацију; 

� достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

� поштом 

� електронском поштом 

� факсом 

� на други начин:*** 

_________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

_____________________________ 



Тражилац информације /  

 

 _____________________________________,  

Име и презиме                                           

______________________________ 

адреса     

У ______________,   

Дана ___________20_____ године  

__________________________ 

 Потпис 

 

∗ У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

∗∗ У кућици означити начин достављања копије докумената. 

∗∗∗ Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 

захтевате. 

Одлучивање по захтеву 

Овлашћено лице је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 

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

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању 

те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.  

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 који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужан је да о томе одмах 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. 

 

 

Висина накнаде нужних трошкова 

Увид у докуменат који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Трoшкoвник кojим сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa 

кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja утврђена је Урeдбом o висини нaкнaдe 

нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд 

jaвнoг знaчaja („Сл. гласник РС“ бр. 8/06). Правилником о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“ бр. 

20/07). 

Ж а л б а 

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја 

Р о к : 15 дана од дана достављања решења  

 

Адреса повереника:  

Повереник за информације од јавног значаја 

11000 Б Е О Г Р А Д 

Адреса:  Немањина бр. 22-26 

11000 Б Е О Г Р А Д  

 

  



  

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

  

З А Х Т Е В 

писани                           усмени 

  

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ 

 

- обавештење о поседовању информације; 

- увид у документ са траженом 

информацијом; 

- издавање копије документа са траженом 

информацијом; 

- достављање копије документа поштом 

или на други начин 

 

                            РЕШЕЊЕ 

О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 

 

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ 

 
РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА 

по жалби 

 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању жалбе 

 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 

 

РЕШЕЊЕ 

о одбијању жалбе 

 

ТУЖБА 

којом се покреће 

управни спор пред 

надлежним судом 

против решења 

Повереника 


