
На основу члана 8. став 1. и члана 58. Закона о Народној 
скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10) и члана 238. став 5. 
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12-
Пречишћени текст), 

Народна скупштина, на седници Седмог ванредног заседања у 
2013. години, одржаној 1. јула 2013. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 
поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити 
података о личности за 2012. годину 

1. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности је у многим областима рада за које је надлежан по 
Закону, остварио значајне и видљиве резултате на пољу заштите права и 
промовисању равноправности и решавању проблема дискриминације у 
Србији, што је објективно, непристрасно и целовито представио у 
годишњем Извештају, указујући и на проблеме у раду, који се, на жалост, 
нису решили у периоду од подношења претходног годишњег извештаја. 

2. Народна скупштина указује, да је неопходно да Влада и други 
државни органи и даље раде на унапређењу институционалног, 
нормативног и организационо-техничког положаја Повереника, што 
подразумева: 

- развој капацитета и унапређење институционалног оквира за 
јачање положаја и улоге Повереника на најбољим примерима из праксе 
других држава, кроз даље професионално усавршавање и унапређење 
комуникације са јавности и органима власти, као и проширење овлашћења 
Повереника; 

- обезбеђење елементарних услова за рад: простора, техничких 
и кадровских потенцијала,  

- доношење нових и измене постојећих законских прописа и 
подзаконских аката из релевантних области, у складу са европским 
стандардима и примерима добре праксе, како би се изградио неопходни 
правни оквир за разматрање предлога и иницијатива које подноси 
Повереник у поступку предлагања и доношења закона и других прописа, као 
и за извршавање обавезујућих решења Повереника. 

3. Ради постизања још вишег нивоа остваривања права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о 
личности, Народна скупштина подржава напоре и предложене мере у 
Извештају Повереника, посебно оне које се тичу области заштите података 
о личности, где се однос друштва и државе мора коренито променити према 
приватности и заштити података о личности. 



4. Народна скупштина указује да је неопходно и даље радити на 
унапређењу сарадње Народне скупштине са Повереником за информације 
од јавног значаја и заштиту података. 

5. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 
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