
 

 

          C – Ж – 382/2022 

Република Србија  

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15, 

11000 Београд 

 

На основу члана 22. ст. 1. тачка 6) Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 

105/2021) изјављујемо: 

 

Ж А Л Б У 

због непоступања по захтеву за приступ информацијама 

 

 

Транспарентност Србија је 09.03.2022. године путем електронске поште поднела захтев 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја граду Београду, Драгослава 

Јовановића 2, 11000 Београд. Захтевом смо тражили следеће информације:  

Документ о акцији заменика градоначелника под називом „Проблем мање”, која 

се помиње на сајту Града Београда, https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1792747- vesic-na-

inicijativu-gradjana-sredjuje-se-stepeniste-koje-povezuje-cukaricku-padinu-ibanovo-brdo/, а 

из кога се може видети шта су циљеви ове акције, да ли је то званична акција неког од 

органа Града Београда, који орган Града је планирао њено спровођење, који орган Града 

је донео одлуку да се она спроведе, који орган је задужен за њено спровођење, на који 

начин се обезбеђују материјална средства за њену реализацију, које активности су до 

сада у оквиру акције реализоване и који ресурси Града Београда су били ангажовани на 

реализацији тих активности. 

 Захтев је упућен на адресу овлашћеног лица за поступање за све органе града 

Београда, у складу са информацијама које су биле објављене у информатору о раду, а 

имајући у виду и чињеницу да се тражене информације могу налазити у поседу више 

органа Града Београда, односно да тражиоцу информације није било познато који орган 

власти унутар Града Београда поседује тражене информације. 

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1792747-


 

 

  

На овај захтев тражилац није добио информације нити било какав други одговор 

у оквиру законског рока. 

 У одговору од 10.11.2022. године, под бројем С-21 031.1-87/2022, готово осам 

месеци након подношења захтева, овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја, проследило нам је допис заменице градоначелника 

Града Београда, у коме смо обавештени да је „градска општина Чукарица извела радове 

на комплетној санацији најдужег степеништа у граду Београду, направљених пре више 

од тридесет година.“ Такође се наводи да је „пројекте и средства за реконструкцију 

степеништа, на иницијативу ГО Чукарица, обезбедио Град Београд“. 

 Као што се може видети, Град Београд није доставио документ о 

акцији заменика градоначелника под називом „Проблем мање”, која се помиње на 

сајту Града Београда, а из кога се може видети шта су циљеви ове акције, да ли је то зва

нична акција неког од органа Града Београда, који орган Града је планирао њено спров

ођење, који орган Града је донео одлуку да се она спроведе, који орган је задужен за ње

но спровођење, на који начин се обезбеђују материјална средства за њену реализацију, 

које активности су до сада у оквиру акције реализоване и који ресурси Града Београда с

у били ангажовани на реализацији тих активности. 

 Из добијеног одговора се не може закључити да ли акција „Проблем мање“ 

уопште постоји као званична акција неког органа Града Београда, односно да ли је 

постојала у време подношења захтева, па самим тим, ни шта су били њени циљеви, нити 

било која друга информација у вези са том акцијом. Орган власти је требало да 

поступајући по захтеву наведе на недвосмислен начин да ли је таква акција постојала, 

односно да ли поседује било какав документ у вези са том акцијом. У случају да акција 

јесте постојала, орган власти је био дужан да достави и тражене документе који се на њу 

односе. 

 Уместо тога, орган власти је доставио информације које се односе на 

реконструкцију степеништа на Чукарици, али без навођења да ли је та реконструкција 

била део акције „Проблем мање“, као и без информација о ресурсима који су били 

ангажовани на реализацији тих активности. 

Због тога, изјављујемо жалбу због знепоступања по захтеву бог отежавања и 

онемогућавања остваривања права тражиоца на приступ информацијама од јавног 

значаја и тражимо да нам орган власти достави одговоре који се односе на тачке 1 и 4 

нашег захтева. 



 

 

Имајући у виду наведено, предлажемо да у поступку по жалби Повереник уважи ову 

жалбу и наложи органу власти да тражиоцу достави информације и документе који су 

предмет тачака 1 и 4 захтева. 

Прилог: 

Захтев, одговор града Београда који су објављени на сајту Транспарентности Србије: 

• Zahtev Beograd - akcija Problem manje 

o Odgovor Grada Beograda 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Златко Минић 

 

У Београду 

17.11.2022. 

 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_Beograd_-_akcija_Problem_manje.pdf
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_Grad_Beograd.pdf

