ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) информације и
документи којима располаже Министарство привреде, а који су настали у раду или у вези
са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса
јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 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.
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја које се односе на
информације које су настале у раду или у вези са радом Министарства привреде, подноси
се:
 слањем захтева путем поште на адресу: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20.
Београд;
 лично: предајом на писарници Министарства привреде Кнеза Милоша 20. Београд;
 електонском поштом на mail: ljiljana.maksic@privreda.gov.rs;
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја обавезно треба
да садржи:
 Назив органа јавне власти (Министарство привреде);
 име, презиме и адресу тражиоца;
 што прецизнији опис информације која се захтевом тражи;
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Ако захтев не садржи горе неведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице
органа власти дужно је да поучи тражиоца да те недостатке отклони. Ако тражилац у року

од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не
може поступати, орган власти доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и
захтев који није сачињен на том обрасцу.
Орган власти је дужан 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.
Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацији од
јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на
интернету.
Ако орган власти није у могућности из оправданих разлога да у року од 15 дана обавести
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију и да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе,
најкасније у року од седам 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
обавестити тражиоца о поседовању информације, ставити му на увид документ који
садржи тражену информацију и издати му, односно упутити копију тог документа.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда,
односно упути копију 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.
Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца
информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не
изда копију тог документа.

