
 

 

 
Република Србија 

Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевера краља Александра 15, Београд 

 

Предмет: жалба против Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

због непоступања по захтеву 

 
Правни основ: члан 22. ст. 1. т. 2. и 6. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010). 

 

Опис битних чињеница: 

 

Министарство је као одговор на захтев за приступ информацијама упутило допис у којем се 

није позвало ни на једну одредбу ЗОСПИ. 
 

Допис носи број 012-00-3/2020-02, а датиран је на 17.1.2020. Допис се односи на захтев за 

приступ информацијама који је наша организација упутила 31.12.2019, а Министарство га 

је примило 3.1.2020. 
 

Захтевом смо тражили следеће:  

 
1. Копија документа – програм (план/пројекат) „Србија 2025“  

2. Информација о томе када је програм (план/пројекат) из тачке 1. разматран и је усвајан 

и који га је орган разматрао и усвојио, према подацима које поседује Министарство.  

3. Информација о томе ко је иницирао израду програма (плана/пројекта) из тачке 1. овог 
захтева, према подацима које поседује Министарство, и ко се Министарству обратио у 

вези са израдом прилога или давања мишљења на текст програма (плана/пројекта) – 

захтевом се тражи копија тог дописа  

4. Информација о томе на који начин је Министарство учествовало у припреми програма 
(плана/пројекта) из тачке 1. овог захтева, и копије прилога Министарства у вези са 

израдом програма или давањем мишљења на нацрт/предлог/коначан текст програма 

 

Поред конкретних захтева, позвали смо се и на вести које су објављене на интернет 
страници Министарства, које се односе на пројекат „Србија 2025“, али су непотпуне, тако 

да је ради сазнања битних података или разјашњења битних чињеница било неопходно 

упутити захтев за приступ информацијама.  
 

У свом одговору/допису Министарство објашњава да ће „имати учешће“ у „инвестиционом 

плану Србија 2025“,,везано за пројекте из своје надлежности и предузећа из свог ресора“. 

Даље, Министарство наводи преглед пројеката за која су обезбеђена средства у буџету 
Србије за 2020 или у програмима пословаља предузећа, као и за пројекте за које још увек 

нису обезбеђена средства, „али се разматрају начини финансирања, израда документације и 

даљи кораци“. Објашњава се и како ће ти пројекти чинити целину са пројектима који су 

реализовани до краја 2019. Тврди се и да ће „инвестициони план Србија 2025 омогућити да 
Србија буде поуздан партнер на транспортном тржишту Европе“ и да ће то „омогућити 

пружање квалитетнијих и поузданих услуга“.   

 



 

 

 

 

Закључци на основу описаних чињеница: 

 
1. Министарство је пружило одређене информације, али ни једну од оних које смо 

тражили. Тако, нисмо добили, копију програма (који се у допису назива 

„инвеситициони план“ „Србија 2025“; нисмо добили информацију о томе када је 

овај документ разматран и усвајан и који је орган то учинио према подацима које 
поседује Министарство; нисмо добили информацију о томе ко је иницирао израду 

овог документа, нити ко се Министарству обратио у вези са израдом прилога или 

давањем мишљења на текст тог документа (то јест, нисмо добили копију дописа); 
нисмо добили информацију о томе на који начин је Министарство учествовало у 

припреми документа (који МГСИ назива „инвестициони план“), то јест нисмо 

добили тражене копије прилога МГСИ у вези са израдом програма „Србија 2025“ 

или давањем мишљења на нацрт/предлог/коначан текст програма.  
2. Постоји могућност да су информације које нам је МГСИ доставило у допису 

садржане у документу из тачке 4. нашег захтева, то јест, да је МГСИ своје 

планиране пројекте набројало и у допису који је служио за припрему 

програма/плана „Србија 2025“, али то није назначено, нити нам је достављена 
копија документа, као што смо тражили.   

3. Министарство није поступило ни на један од начина који су прописани у ЗОСПИ. 

Из одговора се не може недвосмислено закључити да ли тражени документи постоје 

или не, нити да ли их МГСИ поседује.  
4. Имајући у виду природу информација/докумената које су тражене, МГСИ је 

требало да поступи на један од три начина, по свакој од тачака захтева: да нас 

обавести у складу са чланом 19. да информацију не поседује; да достави тражени 
документ; или, да делимично ускрати приступ документу и о томе донесе решење, 

уколико за то постоји законски основ. 

 

Предлог за одлуку Повереника: 
 

На основу свега наведеног, предлажемо да Повереник уважи жалбу и наложи органу 

власти да поступи по захтеву за приступ информацијама.  

 
У прилогу, копија решења: 
http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_MGSI_-

_Program_2025.pdf 

 
 

За Транспарентност – Србија 

Програмски директор 
 

Немања Ненадић 

Београд, 21.1.2019.  
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