РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
17-389/09
Београд
дел.бр. 6502 датум 19.08.2009.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
-Полицијска управа M........-

Поштовани,
На основу члана 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и
54/07), након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада
Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе M... у поступку по притужби
Н.Н. и А.А, представника „У....................“, Заштитник грађана вас
Обавештава
о
завршетку поступка
...
Н.Н. и А.А, из Б.......... поднели су притужбу Заштитнику грађана 20. марта 2009. године
поводом непоступања Полицијске управе М...... по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, који се односио на добијање копије службене белешке у
којој је наведено да су новинари злостављали ...... у селу К............
Заштитник грађана је, поступајући по притужби Н.Н. и А.А, а по спрoведеном поступку,
утврдио да је постојао пропуст у раду Министарства унутрашњих послова – Полицијске
управе М.........., који се огледа у томе што по примљеном захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја Управа није поступила, нити је, упркос коначном и
извршном решењу надлежног органа – Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности - тражиоцу информације дала тражени податак, односно
информацију.
У складу са законским овлашћењима, Заштитник грађана је 20. јула 2009. године
наведеном органу упутио препоруку бр. 17-389-5499/09 о томе како би уочене недостатке
требало отклонити, и то:
- да Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа М....... поступи по налогу из
решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и
да „У..............“упути копију изјаве грађанина Ј.Ј, дату у Полицијској управи М......
04.10.2007. године, са напоменом да службена белешка о догађају означеном као
„сексуално злостављање .......“ у селу К......... не постоји, већ се тражени подаци налазе у
достављеном документу.
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- да обавести Заштитника грађана, у року од 15 дана од дана пријема препоруке, о
поступању по њој.
Поступајући по препоруци, Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа
М......... је у остављеном року, службеном актом бр. 050-279/09 од 27.7.2009. године,
обавестила Заштитника грађана да је поступила по препоруци и да је „У......................“
доставила копију изјаве грађанина Ј.Ј, дату Полицијској управи у М......... 04.10.2007.
године, о догађају означеном као „сексуално злостављање ........“ у селу К........
Како из примљеног акта произилази да је Министарство унутрашњих послова –
Полицијска управа М......, у свему поступила у складу са препоруком и отклонила уочене
недостатке, стекли су се услови да се поступак по притужби Н.Н. и А.А. оконча, о чему у
складу са чланом 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана обавештавамо подносиоце
притужбе и Министарство унутрашњих послова – Полицијску управу М.......
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Саша Јанковић

Доставити и:
- Лицу овлашћеном за поступање по
захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
Полицијске управе М.....,
- Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности,
- Министарству унутрашњих послова,
- у списе предмета
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