
ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА 

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 Службено лице које је овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја сматра се одговорним лицем у смислу члана 30. 

став 1. Закона о прекршајима.  

 

Из образложења:  

 

 ''Врховни касациони суд налази да се основано  у захтеву за заштиту законитости 

указује да се садржина одредбе члана 46. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја мора тумачити у складу са садржином одредбе члана 30. 

Закона о прекршајима која дефинише ко се сматра одговорним лицем у смислу Закона о 

прекршајима.  

 Одредбом члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја прописано је да ће одговорно лице у органу власти одредити једно или више 

службених лица (у даљем тексту: овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. Према ставу 2. истог члана, овлашћено лице: 1) 

прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у 

документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на 

одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за 

остваривање њихових права утврђених овим законом; 2) предузима мере за унапређење 

праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и 

праксе њиховог чувања и обезбеђења, а према ставу 3, ако овлашћено лице из става 1. овог 

члана није одређено, за поступање по захтеву надлежно је одговорно лице у органу 

власти.  

 Одредбом члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја прописано је да ће се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара 

казнити за прекршај одговорно лице у органу јавне власти, ако орган јавне власти не 

поступи по захтеву за приступ информацијама у складу са овим законом, односно достави 

непотпуне или нетачне информације (члан 16).  

 Одредбом члана 30. став 1. Закона о прекршајима прописано је да се одговорним 

лицем, у смислу овог закона, сматра лице коме су у правном лицу поверени одређени 

послови који се односе на управљање, пословање или процес рада, као и лице које у 

државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши 

одређене дужности.  

 Полазећи од цитираних прописа, по налажењу Врховног касационог суда, не може 

се прихватити као правилна оцена нижестепених судова да окривљени као овлашћено 

службено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја није одговорно лице у органу јавне власти у смислу цитираног члана 46. став 1. 

тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Врховни 

касацини суд сматра да уколико руководилац органа јавне власти не одреди службено 

лице за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, казнена 

одредба члана 46. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

односи се на руководиоца органа јавне власти као одговорно лице. Међутим, уколико 

руководилац органа јавне власти овласти једно или више службених лица за поступање по 
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захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја на начин прописан 

одредбом члана 38. ст. 1. и 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, онда се наведена казнена одредба односи   на то службено лице јер се оно сматра 

одговорним лицем у смислу члана 30. став 1. Закона о прекршајима. Ово стога што му  је 

руководилац органа поверио посао, односно дужност да уместо њега, као овлашћено лице, 

поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је нашао да је побијаним 

пресудама повређен закон односно учињена битна повреда одредаба прекршајног 

поступка на коју се у захтеву указује, па је на основу одредбе члана 287. став 4. у вези са 

чланом 288. став 1. Закона о прекршајима одлучио као у диспозитиву ове пресуде''.  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прзз 25/2019 од 27.2.2020. године, 

усвојена на седници Грађанског одељења 3.7.2020. године) 


