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СВИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ПОВЕРЕНИМ ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА 

- н/р руководиоцу и 

лицу овлашћеном за поступање по захтевима за 

 слободан приступ информацијама од јавног значаја - 

 

 

 

Поштовани, 

 

Ово писмо односи се на достављање годишњег извештаја Поверенику за 2012. 

годину, у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04 54/07, 104/09 и 36/10) и Закона о заштити податка о 

личности ("Сл. гласник РС" бр.97/08, 104/09- др. закон 68/20, одлука УС и 107/2012). 

 

Извештаји државних органа представљају основу за израду годишњег извештаја о 

стању у области слободног приступа информацијама од јавног значаја и области заштите 

података о личности, који Повереник подноси Народној скупштини, а доставља 

председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана. 

 

Извештај треба доставити најкасније до 20. јануара 2013. године, на адресу за 

пријем поште Повереника, 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

1. У вези садржине извештаја указујем да члан 43. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја обавезује све државне органе, органе територијалне 

аутономије, органе локалне самоуправе и организације којима је поверено вршење јавних 

овлашћења на достављање годишњег извештаја о радњама предузетим у циљу примене 

овог закона, и прописује садржину извештаја.  

 

Овај део извештаја државни орган ће исказати према Табели 1. у прилогу, уз 

пожељне сугестије, предлоге и сл. од значаја за  примену овог закона.  
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2. Такође позивам државне органе да у својим извештајима, одговарајућим 

приказом укажу на примере примене Закона о заштити податка о личности, нпр. да ли им 

је, односно колико им је поднето захтева за остваривање права, ког права и како су по 

истим поступали, да ли постоје проблеми у примени овог закона и који проблеми (Табела 

2.1.). 

 

Органи који нису извршили законску обавезу достављања Поверенику евиденција 

збирки  података ради уписа у Централни регистар (члан 51. Закона о заштити податка о 

личности), у извештају ће дати разлоге зашто то нису учинили. Органи који нису 

образовали, не воде и не ажурирају евиденције о обради у смислу члана 48. став 1. и 3. 

овог закона, потребно је да о томе обавесте Повереника и укажу због чега то нису 

учинили. (Табела 2.2.) 

 

Овај део извештаја државни орган ће исказати према одговарајућој табели у 

прилогу, уз пожељне сугестије, предлоге и сл. од значаја за  примену Закона о заштити 

податка о личности.  

 

Подсећам да је недостављање овог извештаја чланом 48. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, санкционисано као прекршај.  

 

 

 С поштовањем, 

 

 

 

ПОВЕРЕНИК 

 

           Родољуб Шабић  


