
 1 

AДВОКАТ ИВАН НИНИЋ 
Kраљице Марије 12, Београд 

 

 

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 
Устаничка 14, Београд 

 

Наш број:  01-04/21, од 05.04.2021. године 

 

ПРИМЕРКА:  3,   

ПРИЛОГА: 4 + пуномоћје уз први примерак 

 

На основу члана 179. став 1. и члана 180. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“, 

број: 65/2013), Удружења "Партнери за демократске промене Србија" са пословним 

седиштем у Београду, ул. Светозара Марковића бр. 9, Матични број: 17744585, ПИБ: 

105917159, преко статутарног заступникa, а кога заступа по пуномоћју пуномоћник - 

адвокат Иван Нинић из Београда, ул. Краљице Марије бр. 12, по пуномоћју које прилаже, 

подноси: 

 

З А Х Т Е В 

ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 

Против окривљеног лица: 

 
1. ОЛИВЕРЕ СТАНИМИРОВИЋ, Државног правобраниоца, у Државном 

правобранилаштву, ул. Косовска 31, Београд, у својству одговорног лица у 

наведеном правном лицу за спровођење одредаба Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009 и 36/2010),  

 

2. САЊЕ ГУЊИЋ, Заменика државног правопраниоца у Државном 

правобранилаштву, ул. Косовска 31, Београд, у својству овлашћеног лица у 

наведеном правном лицу за спровођење одредаба Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009 и 36/2010),  

 
због тога што: 

 

- окривљена ОЛИВЕРА СТАНИМИРОВИЋ у својству одговорног лица за поступање по 

захтевима за инфорамције од јавног значаја код органа јавне власти Државно 

правобранилштво, у Београду, у ул. Косовска бр. 31, и окривљена САЊА ГУЊИЋ у 

својству овлашћеног лица за поступање по захтевима за информације од јавног значаја 

код органа јавне власти Државно правобранилштво, у Београду, у ул. Косовска бр. 31, 

нису најкасније закључно са 20.08.2020. године, у Београду, у ул. Косовска бр. 31, у 

целости поступили по обавезујућем, коначном и извршном решењу Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности Број: 071-01-599/2020-03, 

од 05.08.2020. године, а које је Државно правобранилаштво примило дана 13.08.2020. 

године, и то у делу решења којим је наложено да се тражиоцу информација Удружењу 

"Партнери за демократске промене Србија" са пословним седиштем у Београду, ул. 

Светозара Марковића бр. 9, електронском поштом на адресу оffice@partners-serbia.org 

или поштом, доставе тражене информације, односно копије докумената у којима су исте 

садржане, а који се односе на све примљене предлоге уговора и других правних аката, за 

период од 2016-2019. године у вези са радом друштава капитала и јавних предузећа: ЈП 

Електропривреда Србије, Телеком Србије а.д.,  Ер Србије а.д., ЈП Путеви Србије, Парк 
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природе Мокра Гора, ХК Крушик Ваљево а.д., Завод за испитивање оружја и муниције 

д.о.о. из Крагујевца, ЈП Железнице Србије, ЈП Србијагас, Телус а.д., и ЦИП Београд, с тим 

што ће пре достављања заштитити и учинити недоступним податке о личности као што су: 

имена и презимена свих лица осим службених, адреса становања, лични матични број 

грађана и сл., уколико су садржани у наведеним документима, па су пропуштањем 

службене радње извршења наведеног решења поступили супротно одредби чл. 28. Ст. 1. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),  

 

чиме су одговорни за прекршај  

 

по чл. 46 ст. 1. Тач. 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), те оштећени из свега 

напред наведеног надлежном Прекршајном суду, 

 

П Р Е Д Л А Ж Е 

 
I Да се против окривљених лица покрене и води прекршајни поступак у складу са 

овлашћењима из Закона о прекршајима; 

 

II Да се изведу сви потребни релевентни докази и то: 

  - да се саслушају окривљена лица или да се прибави писана одбрана; 

 - да се прочита Решење Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности Број: 071-01-599/2020-03, од 05.08.2020. 

године, 

- да се прочита Допис Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности Број: 071-04-2579/2020-03, од 23.03.2021. 

године, са извештај доставницом – повратницом "S7" o уручењу Решења 

код Државног правобранилаштва, 

- да се прочита Допис Државног правобраниоца бр. I ИЈЗ-2/20, од 

20.08.2020. године који је потписала Сања Гуњић, 

- да се прочита Допис Управног инспектората број: 038-00-334/2020-02, од 

05.03.2021. године; 

- да се од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности судским путем прибави службени извештај – 

информација да ли је Решење број: 071-01-599/2020-03, од 05.08.2020. 

године, у наложеном року, извршено у целости од стране Државног 

правобранилаштва; 

- да се од Управног инспектората судским путем прибави службени 

извештај – информација да ли је у предмету тог органа 038-00-334/2020-

02, окончан инспекцијски надзор по иницијативи удружења "Партнери за 

демократске промене Србија", а поводом Решења Повереника број: 071-

01-599/2020-03, од 05.08.2020. године, од стране органа јавне власти и 

обвезника Државног правобранилаштва; 

- извођење др.доказа по потреби и оцени суда.  

 

 III Да се након свих изведених доказа окривљна лица огласе кривим и казне у 

складу са прописаном новчаном казном у висини од 5.000,00 до 50.000,00 динара за 

прекршај из члана 46. ст. 1. тачка 14) Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

 

 IV Oштећени захтева да сви нужни трошкови овог поступка у складу са чл. 140. и 

141. Закона о прекршајима падну на терет окривљених лица о чему предлаже да суд 

донесе посебно решење по правоснажном окончању поступка. 
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 V Oштећени према окривљеном лицу истиче имовинско-правни захтев на име 

повреде права на информисање, односно приступ информацијама од јавног значаја у 

износу од 1.000,00 динара. 

 

 VI Против окривљеног лица се по истоветном захтеву не води се било какав други 

судски поступак по истом чињеничном основу који је предмет овог захтева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Из чињеничног описа ближе наведеног у диспозитиву овог захтева, као и из 

приложених писаних исправа, произилази да су окривљена лица одговорна за прекршај 

члана 46. ст. 1. тачка 14) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).  

Из дописа Државног правобранилаштва бр. I ИЈЗ-2/20, од 20.08.2020. године који 

је потписала окр. Сања Гуњић, произилази благовремено делимично поступање у смислу 

одредбе чл. 28. Ст. 1. Закона, али не и поступање у целости по Решењу Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности број: 071-01-599/2020-03, 

од 05.08.2020. године, и то у делу налога који се односи на обавезу доставе предлоге 

уговора и других правних аката, за период од 2016-2019. године у вези са радом 

друштава капитала и јавних предузећа, ближе наведених у изреци Решења. 

Одредбом чл. 28. ст. 1. Закона прописано је да су решења Повереника 

обавезујућа, коначна и извршна.  

Обавеза Државног правобранилаштва по Решењу Повереника број: 071-01-

599/2020-03, од 05.08.2020. године се не може пролонгирати након 20.08.2020. године, 

имајући у виду да је то последи дан рока за поступање, а полазећи од чињенице да је 

Државном правобраниоцу предметно решење уручено 13.08.2020. године.  

Ово посебнио из разлога што су одредбе Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја lex specialis у односу на одредбе Закон о 

правобранилаштву.  

По Решењу Повереника број: 071-01-599/2020-03, од 05.08.2020. године 

делимично је поступала овлашћено лице окр. Сања Гуњић, док је одговорно лице у органу 

јавне власти у време радње прекршаја окр. Оливера Станимировић, то се у службеним 

радњама нечињења у смислу дужности из чл. 28. ст. 1. Закона, у односу на оба лица, 

стичу сва битна обележја радње прекршаја из чл. 46 ст. 1. Тач. 14. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010). 

Како услед нечињења и пролонгирања у предузимању службених радњи 

инспекцијског надзора од стране Управног инспектората не би наступила релативна 

застара прекршајног гоњења, оштећени захтева прекршајно гоњење окривљених лица и 

надлежном Прекршајног суду подноси овај захтев у складу са одредбама ЗОП-а. 

 

ДОКАЗИ-ПРИЛОГ: 

 

- исправе предложене као доказ (копија) 

- пуномоћје за адвоката (уз први примерак) 

    

                                                                                  

За ОШТЕЋЕНОГ - ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА: 

Удружење "Партнери за демократске промене Србија" 

 

САСТАВ ЗАХТЕВА - ПУНОМОЋНИК 

Адвокат Иван Нинић 


