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Руководитељка Службе за унутрашњу ревизију Општине Беране, на основу члана 30 став 1 Закона 
о слободном приступу информацијама ("Сл. лист ЦГ" бр. 44/12 и 30/17), чланова 18 и 46 Закона о 
управном поступку ("Сл.лист ЦГ" бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17) и чл. 2 и 3 Правилника о начину и 
роковима чувања ревизорске документације, поступајући no захтјеву Института алтернатива из 
Подгорице од 03.03.2020. год., ради приступа информацијама, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Усваја се захтјев Института алтернатива из Подгорице од 03.03.2020. год. за приступ документима, 
на начин што се дозвољава приступ траженим документима који се налазе у посједу Службе за 
унутрашњу ревизију општине Беране, и то:

Годишњи извјештај о раду унутрашње ревизије и извршењу годишњег плака унутрашње 
ревизије за 2019.годину.

Приступ траженим документима оствариће се доставом фотокопије акта, електронским 
путем, на адресу подносиоца захтјева у року од 3 дана од дана достављања овог Рјешења.

О б р а з л о ж е њ е

Институт Алтернатива je дана 03.03.2020. год. упутио захтјев којим je затражио слободан приступ 
документима из диспозитива овог рјешења, на начин што ће се тражена документација доставити 
у електронској форми на мејл svetozar(S>institut-alternativa.org

У поступку no захтјеву, Служба за унутрашњу ревизију je утврдила да посједује траженеу 
документацију која je описане у диспозитиву рјешења, na налази да je Захтјев у складу са чл. 13 и 
21 став 1 алинеја 3 Закона о слободном приступу информацијама, a односи се Годишњи извјештај 
о раду унутрашње ревизије и извршењу годишњег плана унутрашње ревизије за 2019.годину, који 
je достављен Предсједнику општине.

Ha основу изложеног, одлучено je као у диспозитиву рјешења.



Жалба против овог рјешења не одлаже његово извршење сходно члану 36 Закона о слободном 
приступу информацијама.

УПУСТВО 0  ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ: Против овог Рјешења може се изјавити жалба Агенцији за заштиту 
личних података и слободан приступ информацијама, у року од 15 дана од дана пријема рјешења, 
непосредно или преко Службе за унутрашњу ревизију Општине Беране. Жалба се подноси у два 
примјерка, са доказом о уплати 5,00 € на жиро рачун бр. 530 -  6046777 -  40 сходно тарифном 
броју 2 Одлуке о локалним административним таксама ( „Сл.лист РЦГ -  општински прописи", бр. 
22/07).

Достављено:
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