
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ОД ЈАВНОГ ЗАНАЧАЈА 

1. Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, на прописаном обрасцу 

(који се налази у прилогу овог Информатора и чини његов саставни део), односно у 

складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), може поднети свако 

физичко и правно лице. Захтев мора да садржи: назив и адресу школе, податке о 

тражиоцу информације (име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), 

што је могуће прецизнији опис информације која се тражи и начин достављања 

информације. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације. 

 Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, 

овлашћено лице школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те 

недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико 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 поступити, школа ће 

донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Захтев се подноси на један од следећих начина: 

1. Лично, секретару школе у канцеларији секретара школе на адреси  Кнегиње 

Љубице 3-5, Зајечар, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Захтев се може 

поднети писмено или усмено, на записник, при чему се на такав захтев 

примењују рокови као да је поднет писмено; 

2. Поштом, на адресу „Техничка школа, улица Кнегиње Љубице 3-5, 19000 

Зајечар“. 

2. Одлучивање по захтеву 

 Школа ће, у складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева: 

 тражиоца информације обавести о поседовању информације (да ли школа има у 

поседу тражену информацију); 

 стави тражиоцу информације на увид документ који садржи информацију; 

 издати тражиоцу информације или упути му копију документа који садржи 

тражену информацију. Копија документа је упућена тражиоцу даном експедовања 

тог документа од стране школе. 

 Изузетно, у случају да се Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

односи на такву информацију, да се за њу може претпоставити да је од значаја за 

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

здравља становништва и животне средине, школа ће поступити по захтеву најкасније у 

року од 48 сати од пријема захтева. 

 Уколико школа, из оправданих разлога, није у могућности да у року од 15 дана 

од дана пријема Захтева за приступ информацијама од јавног значаја поступи по истом, 

школа ће о томе, у року од седам дана од дана пријема захтева, обавестити тражиоца 

информације о тој чињеници и истовремено одредити накнадни рок, који не може бити 

дужи од 40 дана од дана пријема Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, 

и у том року ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног 

значаја. 

 Заједно са обавештењем о томе о томе да ће тражиоцу информације ставити на 

увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог 



документа, школа ће тражиоцу информације саопштити место, време и начин на који ће 

му информација бити стављена на увид, као и износ нужних трошкова израде копије 

документа, у складу са прописаним Трошковником. 

 Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у просторијама 

Школе. Тражилац информације може, из оправданих разлога, тражити да увид у 

документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које је 

одредила школа.  

 У случају да је тражилац информације лице које није у стању да без пратиоца 

изврши увид у документ који садржи тражену информацију, школа ће таквом тражиоцу 

информације омогућити да то увид изврши уз помоћ пратиоца. 

 У случају да школа поступи по Захтеву, односно удовољи Захтеву за приступ 

информацијама од јавног значаја, школа не издаје посебно решење, него о чињеници 

да је по Захтеву поступљено сачињава службену белешку. 

 У случају да школа, у целини или делимично, одбије да обавести тражиоца 

информације од јавног значаја о поседовању информације, односно одбије да му на 

увид стави документ који садржи тражену информацију, односно да му изда или упути 

копију тог документа, школа је дужна да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 

од дана пријема Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, донесе решење о 

одбијању Захтева, да то решење писмено образложи, те да у решењу упути тражиоца 

на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

 У случају да школа не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Поверенику за 

информације од јавног заначаја и обавестиће Повереника и тражиоца информације од 

јавног значаја о томе у чијем се поседу, по њеном знању, документ који садржи 

тражену информацију налази. 

3. Жалба по решењу школе о Захтеву за приступ информацијама од јавног 

значаја  

Тражилац информације од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја, на прописаном обрасцу (који се налази у прилогу овог 

Информатора и чини његов саставни део), односно у складу са чланом 22. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009 и 36/2010), односно у случају да: 

1. школа одбаци или одбије захтев тражиоца. У овом случају, тражилац мора 

поднети жалбу Поверенику у року од 15 дана од дана када му је достављено 

решење или други акт којим се захтев одбацује или одбија; 

2. школа, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;  

3. школа, супротно члану 17. став 2. овог Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010), услови издавање копије документа који садржи тражену 

информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде 

те копије;  

4. школа не стави на увид документ који садржи тражену информацију од јавног 

значаја, на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010);  

5. школа не стави на увид документ који садржи тражену информацију од јавног 

значаја, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. 



став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. 

гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

6. школа на други начин отежава или онемогућава тражиоцу информације од јавног 

значаја остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

4. Накнада трошкова за издавање копије документа који садржи тражену 

информацију од јавног значаја 

Накнада трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се, у 

складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), не наплаћује.  

Копија документа који садржи тражену информацију од јавног значаја издаје се 

тражиоцу такве информације уз обавезу за тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања. 

Висина накнаде нужних трошкова за израду копије и упућивање копије 

документа на коме се налаз информација од јавног значаја утврђује се на основу 

Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се 

налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 8/06) 

 


