
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ 
И ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА



............................................................................................................................ 
назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 
 
 

 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе 
наведеног органа захтевам *: 
  

  обавештење да ли поседује тражену информацију; 

  увид у документ који садржи тражену информацију; 

  копију документа који садржи тражену информацију; 

  достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин:*** _________________________________________ 
 

Овај захтев се односи на следеће информације: 
 

 __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ . 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење 
тражене информације) 

 
 
       ______________________________ 

          Тражилац информације / Име и презиме 
 

У ____________________,                    ________________________________________ 
                                    адреса 
 

дана ___________20___ године                                             ________________________________________ 
                     други подаци за контакт 

   
  
________________________________________ 
                                    потпис 

 
________________________________________________ 
 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
 У кућици означити начин достављања копије докумената.  
 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
 

 
 



ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ  
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈИ 
 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
 

Ж А Л Б А  
 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 

против решења-закључка 
(..............................................................................................................................................) 

                         (назив органа који је донео одлуку) 
Број.................................... од ............................... године.  
 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној 
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам 
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање 
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку 
побијам у целости, односно у делу 
којим.................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................. јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи 
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
  

        ..................................................................... 
   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                       
                                                              ..................................................................... 

адреса 
 

дана ............20... године                                     .................................................................... 
           други подаци за контакт 

   
.................................................................                                 

потпис 
   Напомена:  
 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив 

органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе 
у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно 
образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може  
посебно приложити.  

 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању 
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 

  
 



ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није 
поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  

РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 
                  
 Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту:  Београд, Немањина 22-26 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
подносим: 

Ж А Л Б У 
против 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  
 ( навести назив органа) 

 
због тога што орган власти:  

није поступио / није поступио у целости /  у законском року 
                                  (подвући  због чега се изјављује жалба) 

 
по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том 
органу  дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа 
који садржи информације  о /у вези са : 
.............................................................................................................................................................
...... 
.............................................................................................................................................................
..... 
.............................................................................................................................................................
..... 
.............................................................................................................................................................
..... 
                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама) 
 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми 
приступ траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 
Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 
        

............................................................. 
............................................................ 
Подносилац жалбе / Име и презиме 

.................................................................                                 
потпис                           

..............................................................                                 
адреса                                 

..............................................................                                 
други подаци за контакт 

   
............................................................ 

Потпис 
У................................., дана ............ 20....године 
 



 
 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ  
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ЗАХТЕВ  
 

усмени           -       писмени 
 

УДОВОЉАВАЊЕ 
ЗАХТЕВУ 

 
    - обавештење о 
поседовању 
информације; 
    - увид у документ са 
траженом 
информацијом; 
    - издавање копије 
документа са траженом 
информацијом; 
    - достављање копије 
документа поштом или 

 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 
ЗАХТЕВА 
или 

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ 

ЖАЛБА 
ПОВЕРЕНИКУ 

РЕШЕЊЕ 
ПОВЕРЕНИКА ПО 

ЖАЛБИ 

РЕШЕЊЕ 
о усвајању жалбе 

 РЕШЕЊЕ 
 о одбијању жалбе 

ТУЖБА 
којом се покреће 
управни спор пред 
надлежним судом 
против решења 
Повереника 


