Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Информација од јавног значаја 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 приступ информацијама од јавног значаја Министарству спољних
послова може се поднети на следеће начине:
1) у писаном облику
- на адресу Министарства, ул. Кнеза Милоша бр. 24‐26, Београд;
- путем телефакса на број: 011/3618‐366 или 3618‐042;
- електронском поштом на адресу: mfa@mfa.rs или gs@mfa.rs
2) усмено, на записник, у згради МСП (канцеларија бр. 350), сваког радног
дана између 09:00 и 15:30 часова. У овом случају неопходно је најавити
долазак један дан раније.
Свако има право да му се информација од јавног значаја, под условима
прописаним Законом, учини доступном, под једнаким условима, без обзира на
држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство
као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.
Захтев мора садржати назив органа (Министарство спољних послова), 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 не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице МСП, без надокнаде, поучиће 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, МСП ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Тражена информација, уколико су испуњене законске претпоставке, биће
учињена доступном тако што ће се: омогућити увид у документ који садржи
информацију од јавног значаја, израдити фотокопија документа и доставити
тражиоцу поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија
документа који садржи тражену информацију, уколико је у питању материјал већег
обима, издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те
копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Министарство спољних послова неће тражиоцу омогућити остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:
1) угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;

2) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела,
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење
судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други
правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или
међународне односе;
4) битно умањило способност државе да управља економским процесима у
земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
5) учинило доступним информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна,
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само
одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке
правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу
над интересом за приступ информацији.
Такође, МСП неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност,
право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично
односи, осим:
1) ако је лице на то пристало;
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а
нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је
информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши;
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним
животом, дало повода за тражење информације.
МСП не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена
и доступна у земљи или на интернету. У овом случају, МСП ће у одговору на захтев
означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где
је и када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.
МСП неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ
информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када
се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи
превелики број информација.
Министарство спољних послова, у складу са Законом, дужно 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.
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 МСП 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, дужно 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 тражиоца обавестити о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Ако МСП на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, осим
у случајевима утврђеним Законом.
Такође, ако МСП 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 тог документа, дужно 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.
Подносилац захтева, у складу са Законом, може изјавити жалбу Поверенику
ако:
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана
када му је достављено решење или други акт;
2) орган власти не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
3) орган власти услови издавање копије документа који садржи тражену
информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова
израде те копије;
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију
на начин предвиђен законом;
5) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу
остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,
супротно одредбама закона.
Подносилац захтева има право жалбе и на закључак органа власти којим се
захтев тражиоца одбацује као неуредан.
Примери образаца за подношење захтева и жалби и шематски приказ поступка:
http://mfa.rs/sr/dokumenta/obrasci_za_pristup_informacijama.pdf

