
 
На основу члана 8. став 1. 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 Републике Србије, на Двадесет петој 
посебној седници у Једанаестом сазиву, одржаној 15. јула 2019. године, 
донела је 

3 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 2018. годину 

1. Народна скупштина констатује да је Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности у 
Извештају о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. 
годину указао на стање у области слободног приступа информацијама од 
јавног значаја и области заштите података о личности, оцењујући да је 
остварено стање на пољу заштите и афирмације права на слободан 
приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о 
личности ограниченог напретка. 

2. Народна скуштина позива Владу да у наредном периоду 
предузме потребне активности како би се омогућила ефикасна примена 
начела које прописује Закон о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, број 87/18), те да се доношењем подзаконских прописа обезбеди 
потпуно остваривање права грађана на заштиту података о личности у 
складу са важећим прописима и међународним стандардима. Такође, 
Народна скупштина подржава Владу да интензивира активности на 
припреми измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, како би се ова област унапредила и омогућило 
поштовање основних начела слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

3. Народна скупштина препоручује Влади да у складу са 
одговарајућим законским одредбама, обезбеди извршавање коначних, 
извршних и обавезујућих решења Повереника и да, користећи постојеће 
законске механизме, преко надлежног министарства, примењује мере из 
своје надлежности, покретањем поступка за утврђивање одговорности за 
пропусте у раду државних органа, као и одговорности функционера који 
нису извршавали обавезе у складу са законом. 

4. Народна скупштина се обавезује да ће, у циљу стварања 
конзистентног правног система у области слободног приступа 
информацијама од јавног значаја и заштите података о личности, у својој 
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законодавној активности настојати да се у погледу предложених 
појединачних решења закона обезбеди поштовање основних начела 
слободног приступа информацијама од јавног значаја и права на заштиту 
података о личности, посебно када на то укаже Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

5. Народна скупштина позива Владу да редовно подноси 
Народној скупштини извештај о спровођењу ових закључака. 

6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

РС Број 33 

У Београду, 15. јула 2019. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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