Били смо гости Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, Родољуба Шабића
Од посете Повереника Родољуба Шабића нашој школи протекло је
неколико година. Овај пут отишли смо ми на адресу Повереника (Булевар
краља Александра 15, у згради Уставног Суда).
Наш домаћин имао је времена само, колико да направи део успомене на
нас (и за кратко време смо се обрели на друштвеној мрежи Твитер:
обзиром да је Повереник један од најзаслужнијих људи што је
раскринкана „друмска мафија“, не плашимо се злоупотребе над нашом
сликом  ).
На сва наша питања свесрдно је одговарала Славољубка Павловић,
шефица кабинета Повереника.
Сања Ивић, професорка социологије и устава
Ево какви су утисци ученика одељења 45 о овој независној институцији
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Озбиљна установа
Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од
јавног значаја. Информације се могу тражити од било ког органа јавне

власти. Уколико је наш захтев игнорисан или одбијен, можемо се обратити
поверенику. Његов посао је да нам омогући приступ тим информацијама.
Лични утисак је да је ово једна врло озбиљна и организована установа.
Мислим да је веома потребна друштву, како би се сузбила корупција.
Такође сматрам да ова институција доприноси развитку и нормалном
функционисању државе.
Добио сам информације о сигурности мог банковног рачуна и сазнао да
сам једини који може видети историју и трансанкције истог, тј. да нико
други не сме имати приступ тим информацијама.
Мислим да свако треба да буде информисан о постојању ове установе, да
би знао и максимално искористио своја права.
Вук Булајић 45

На излету са повереником
9.12.2016.сам први пут сазнао да у нашој земљи постоји повереник,
односно особа, тј. установа, којој се можемо обратити у случају да нас
занимају информације од јавног значаја. Случајно сам дошао до сазнања
да ова установа постоји тако што сам имао кратак излет до повереника у
коме нас је повела наша професорка која нам предаје устав и права
грађана. Тамо сам сазнао које су функције ове институције. У неким
ситуацијама она нам може изаћи у сусрет ако сматрамо да су наша права
угрожена и ако постоје неке нерегуларности у овој земљи.
Сматрам да већина грађана не зна за ову институцију и да бих ја волео да
овим путем обавестим да она постоји. За детаљне информације можете
посетити сајт www.poverenik.rs
Игор Дервишевић 45
Данило Станојев 45

Копије и државне тајне
Као што смо сазнали, повереник је независтан државни орган, то значи да
нико из власти не сме да утиче на доношење одлука из његове
надлежности. Он настоји да нам омогући слободан приступ
информацијама које су од јавног значаја, што значи да све информације о
раду, финансијама и осталим подацима које захтевамо од државних
органа (уколико нису државне тајне) треба да нам буду дате на увид као и
поседовање копија истих.
Информације које нам повереник омогућава не могу бити оне које
нарушавају приватност других лица.
Пошто нисмо били упознати са њиховим радом поставили смо широки
спектар питања која нису била у њиховој надлежности, али су се
потрудили да нам дају ближи опис наших ситуација као и називе
институција које су надлежне и у обавези да нам дају бољи и прецизнији
одговор.
Велика је важност ове институције за коју већина нас није знала. Лично ми
се десило, а сигуран сам да нисам једини, да су ми биле пиотребне
информације за које нисам знао коме да се обратим: као што је
нпр.расподела стипендија на које одређени ученици имају право, затим
упис на различите факултете на буджету који обезбеђује држава.
Повереник је врло заузета особа која је стално у покрету. Постоји доста
захтева којима треба одговорити у року од 15 дана. Све услуге наведене
на њиховом сајту су потпуно бесплатне.
Драго ми што сам зазнао да ова установа постоји јер ћу моћи лако да
упутим све људе који нису сигурни шта да раде у мноштву ситуација које
се свакодневно дешавају.
Вања Радовановић 45

