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ПРЕДМЕТ: Захтев за оnозив тајности Правилника о унутрашњем )'·ређењу 11 

систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број 4685/18-13 који је 
ступио на снагу 15.06.2018. године 

Поводом Вашег захтева за опозив тајности Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број 4685/18-13 који је ступио на снагу 
15.06.2018. године. који сте доставили Министарству унутрашњих послова, Сектору за 
људске ресурсе. обавештавамо Вас о следећем: 

Министраству унутрашњих послова достављено је решење Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности број: 071-04-3869/2018-03 
од 11.09.2019. године којим се дозвољава решење о извршењу Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности број: 071-01-2748/2018-03 
од 31.1 0.2018. године. 

Министарство унутрашњих послова упутило је иницијативу Републичком јавном 

тужилаштву О 1 број 11470/2018-0 од 07.11.20 18 .. за покретање управног спора против 

решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 

071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године. на основу које је Репуб.1 ички јавни тужилац 

поднео тужбу Управном суду против горе наведеног решења Повереника. а којим је 

Министарству унутрашњих пос.1ова на.1ожено да тражиоцу информација од јавног 

значаја, Синдикату полиције Слога, достави Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, И нт. О 1 број 
4685/ 18-13 од 15.06.2018. годи не. 



С тим у вези, до окончања наведеног поступка, односно до доношења судске 

одлуке, што nредставља nретходно nитање у наведеној управној ствари, по Вашем захтеву 

за оnозив тајности Прави.1ника. није могуће nостуnити. 

С nоштовањем. 

Dragan Zebeljan
Highlight
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
БЕОГРАД 

ПРИМЉЕНО: Q 1 -10- 2019 
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[:i.;~1~~j ~1;~,~~"~ Гордана Јековић 
ПРЕДМЕТ: Урrенција - 3ахтев за опозив тајности Правилника 

систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број: 4685/18-13 

Госпођо Јековић, 

о унутраwњем уређењу и 

Повереник за информације од јавноr значаја и заштиту података о личности донео је дана 

31.10.2018.rодине решење број: 071..()1-2748/2018..()3 којим се Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у МУП И нт. 01 број: 4685/18-13, проrлашава информацијом од јавноr 
значаја. Такође, дана 11.09.2019.rодине Повереник је донео решење о извршењу 071-04-3869/2018-
03 којим се дозвољава извршење Повереника број: 071..()1-2748/2018..()3 од 31.10.2018.rодине 

У својству овлашћеноr лица у орrану јавне власти Ви сте одлуком број 021-64/18-2 од 

13.06.2018.rодине Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП 

означили ознаком тајности "интерно". саrласно прописима. 

Чланом_25 Закона о тајности података проnисно је да: 

.: "0111awfteн(? лице орrана јавне 111асти оnоэива тајност nодатка, односно документа који садржи 
· : тё!јни. подат~к и омоrућава остваривање права тражиоцу, односно nодносиоцу захтева на основу 

ре-~~""' По~еренмка эа информације од јавног эначаја и эаwтиту nодатака о личности у nостуnку по 
жал~м/ односно на основу одлуке надлежног суда у nостуnку по тужби, у складу са законом којим се 
урј!ђује слобрдан пристуn информацијама од јавног значаја и законом који уређује заwтиту nодатака 

io Личности.•i. 
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Члан ом 99 Став; ~ тач~а 8 Закона о тајности података проnисно је: 
,;Hoв~ai:IOM каЗНОМ у ИЗНОСу ОД 5.000 ДО 50.000 динара казниће Се За прекршај ОДГОВОрНО ЛИЦе у 

: ,орга~·ј~;ене :власти ако не опозове тајност nодатка на основу реwења Повереника за информације од 
· ·јавног ~·начај~ и заwтиту података о личности или одлуке надлежног суда (члан 25)" .. ~ ' : ·~ : 

~ 1 • 

'. ·~ t 
Имајући у видvi на,едено, потребно Је да у року од 2 дана, од дана пријема овог акта, опозовете 
одлуку број 021-64/18-Z од 13.06.2018.rодине, како би се створио предуслов да надлежни орrан у 

1 

остављеном року ~оступи по решењу Повереника и тражиоцу достави Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у МУП. 

У случају непосту~ања синдикат ће искористити сва даља законска средства, па и подношење 
кривичних пријава у заштити својих интереса. 

С поштовањем, 

.. 
Тел. 064/811-88-80 

e-nowтa: sps@sloga.org.rs 
11 000 Беоrрад, Дурмиторска 11 



Република Србија 
Повереник за информације 
од јавног значаја и заштиту 

nодатака о личности 

Број: 071-04-З 869/2018-03 

Тел: +381 (О) 11 3408 900 
Факс:+381 (О) 11 3343-379 

Булевар краља Александра 15 
11 000 Београд 

office@poverenjk.rs 
www.poverenik.rs 

Датум: 11.09.2019. године 

Повереник за информације од јавног значаја и зашrиту nодатака о личности, и то 
заменица Повереника, Стаиојла Мандиh, по одпуци Народне Скупmтине Републике 
Србије РС број 17 од 08.04.2013. године о избору заменика ПовереНИIСа, у постуnку 
управног извршеља свог решеља број: 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године, који је 
покренуr по предлогу тражиоца извршеља СИНДИI<ата полиције "Слога", Дурмиторска 11-
15, Београд, на основу члана 28, члана 35. и члана 33. став 5. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) а у 
вези са чланом 4. ст. 22 Закона о заштити nодатака о личности {"Сл.гласник РС" број 
87/20 18), као и члана 196. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" број 
18/16), доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ 

ДОЗВОЉАВА СЕ извршеље решеља Повереника за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности број: 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године у ставу 1, 
које је постало извршио дана 08.11.2018. године. 

ПОЗИВА СЕ извршеник, Министарство унуrрашљих послова РепубЈIИI<е Србије у 
Београду, да решење из претходног става изврши у накна.цном ~ICY од 2 (два) дана од дана 
пријема овог решеља, односно да -СиВдщапу поЛиЦйје~;,СЛоril"~ дурМитоРска 11-15 у 
Београјђr, . достав~ тражене информације, односно копију ПравИЈIВИRа о унуrрашљем 
уређеЊу_;".- ~истем.атизацији радних места у Министарству увутрашљих послова Инт. ОЈ 
број: 468$/1;8-:lЗ. ~оји је ступио на снагу 15.06.2018. године, и то, на ЦД или ДВД и да о 
томе oбaвecrir По:Вереника. 

УкОЈПП(о иэВршеник у остављеном року не изврши наведено решење, извршење ће 
се спр6~ пос~дном принудом, изрицаљем новчаиих казни у складу са чланом 198. 
Закона q ЫЩrr,ем Ущ>авном поступку. 

У Р.~ управног извршеља решеља Поверениi(З, не може се изјавити жалба. 
1 .•. , -.. . . 
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• 1 
) 

. 
Синдикат Полиције "Слога" из Београда, поднео је 08.11.2018. године предлог за 

спровођеље управног извршеља решења Повереника за ивформацвје од јавног значаја и 
заштиту података 9 личности број: 071-01-274812018-03 од 31.10.2018. године. У предлогу 
је навео да изврmе'ник вије поступио по наведеном решењу Повереника. 

ПоступајуhМ по поднетом предлогу донета је одлука као у диспозИi'ИВу решеља из 
следећих разлога: 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Поверенmс у поступку по жалби коју је 

изјавио Синдикат nолиције "Слога" из Београда, због повреде права на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, донео реmење број: 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. 
године, којим је у ставу 1 наложио извршенику да без одлагаља, а најкасније у року од пет 
дана од дана пријема решеља, Синдикату полиције .,Слога" из Београда достави тражене 

.. 
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информације, односно копију документа ближе наведеног у ставу 1 диспозитива овог 
решеља. 

Даље је увидом у списе предмета уrврђеио да је решење ПоверенИIСа достављен о 
извршенику дана 02.11.2018. године и постало је извршио дана означеног у ставу 1 
диспозитива овог решеља- истеЖQМ остављ.еноr .JIOICit за поступаље по валогу из решеља, у 
складу са чланом 190. став 3. и 4. Закона о општем управном постуmсу. 

ТЗI(ође је увидом у списе предмета утврђено да је и:Јвршеник, H8I(OH што му је 
достављено решење Повереника 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године, дописом 08 
број 139212018 од 16.11.2018. године обавестио Повереника да је по захтеву жалиоца 
nоступио тако што је донео решење од 05.10.201.8. године, којим је захтев · жалиоца 
одбијен. У nрилогу је доставио копију дописа 08/3 број 139212018 од 05.10.2018. године, 
насловљеног на Синдикат полиције Сло~ решеља МшЈ:иеnрства увутрашњих послова 
без броја и датума којим се одбИја захтев Сивдиката поЈIИције Слога од 17.08.2019. године 
и повратвице из које се не може утврдити да је ·наведено решење уручено СИНДИIСату 

полиције "Слога". 
ТЗI(ође је, увидом у списе предмета утврђено да извршевик није поступио по 

налогу из решеља број: 071-01-2748/2018-ОЗ од 31.10.2018. године, нити је о извршењу 
решеља обавестио Повереника. 

Даље је утврђено да је Републички јавни тужилац дана 20.12.2018. године поднео 
тужбу ради повиштаја решеља Повереника за информације од јавног значаја и заmтиту 
података о личности број: 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године са предлогом за 
одлагаље извршеља наведеног решеља, као и да је Управни суд реmењем 20 У 22706/18 од 
24.12.2018. године одбио наведени предлог. 

Навод МИнистарства унутр.апuьих послова да је по захте&у поступљено ТЗIСО пrro је 
· донето реmење којим је.. захтев жалиоца одбцјен је без утИцаја на одлуху у овој управној 
ствари, јер се ~акви наводи не могу истицати у nоступку извршеља решеља, већ у 

п~ по ~би када би, да су истакнути, били предмет оцене Повереника. 
· :: itдЩto~ 2~. став 1. Закона о слободном приступу ивформацијама од јавног значаја 
прописано: је ·да су решеља Повереника обавезујућа, коначна и извршна, ставом 2. истог 

1 . 

члана прописаи9 је да административно изврmење решеља Повереника сnроводи 

ПовеР,СНИК Пt>~дом (nринудном мером, односно иовчаном казном). у СЮiадУ са ЗЗI(оном 

којИМ .с~ .)'ређ,ује: општи уnравни nоступак. а ставом З. тог члана nроnисано је да се у 
nоступ~ аДМиниСтративног извршеља решеља Прверевmса не може изјавити жалба која 
се односИ Иаiоврше~. . 

·: ~ Чл8.И~ 196. Закона о оnштем управном поступху nроnисан о је између осталог да 
се решёЉем '9. Из~ршењу утврђује да је решеље које се има извршити постало извршио и 
одређује време, место и начин извршеља. 

Члано~ 1,8. став 1. истог З~коиа, прописаво је да уколико извршење преко 
другог лица није;.могуliе или вије погодно да се постигне сврха извршеља, орган који 
спроводи изврmење прииудиliе иэвршевика на иепуњење обавезе иэрицањем 

новчане казне, сТавом 2. истог члана прописано је, између осталог, да се правном 
лицу новчана казна изриче у распону од половине љегових месечних прихода, до 

десет процената љегових годишљих прихода које је остварио у Републици Србији у 
претходној години, а ставом 3. пропвсано је да новчана казна може поново да се 
изрекне све док изврmеник не испуни обавезе из решеља. 

Одредбом чл. 24. став З. 38I(OBa о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја nрописана је обавеза органа власти да до каже да је поступио у складу са обавезама 
предвиђеним овим законом. 

.. 
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На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решеља. 

Упутство о правном средству: 

Против овог решеља није допуштена жалба већ се, у складу са Законом о управним 

споровима, може покренути управни спор тужбом Уnравном суду у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема решења. Такса на тужбу износи 390.00 динара. 

Решење доставити: 

Ј. Синдикату полиције "Слога", Дурмиторска 11-15, Београд, 
2. Министарству унуrрашњих послова РС у Београду, Булевар Михајла Пупина 2, 
З . Писа р ници 

• 1 
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О&АВВЗНО ЛИЧНО ЦОСI'АВЉЛВ.В 

УПРАВНИ nОСГУПАК 
ОУП - 16 . -


