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        Пројекат за одговрну власт (ГАИ) 

 

На основу члана ..... Закона/Статута/Одлуке....(Службени .... ) и члана 38. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник Републике Србије 

број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) доносим следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

Одређује се .........  из ..... , запослен на радном месту ......... за овлашћено лице за поступање 

по захтевима за приступ информацијама у Градској/Општинској управи (у даљем тексту: 

овлашћено лице) 

 

Напомена: уколико је исто лице овлашћено за поступање у вези са свим органима ЈЛС, онда 

је потребно да сваки орган донесе посебно решење или да на основу овлашћења из другог 

акта, ово решење за све органе донесе начелник градске, односно општинске управе.  

 

1. Овлашћено лице прима захтеве за приступ информацијама, обавештава тражиоца о 
поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену 
информацију, односно, доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев 
решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права 
утврђених Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

2. Овлашћено лице предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима 
информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и 
обезбеђења. 

3. Овлашћено лице се стара о објављивању и редовном ажурирању информатора о раду 
у складу са актом Повереника донетим на основу члана 40. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и одговара за тачност, истинитост и 
потпуност података који су објављени у Информатору. 

4. У случају сумње да ли неко обраћање органу власти представља захтев за приступ 
информацијама овлашћено лице утврђује своју надлежност за даље поступање.  

5. Овлашћено лице се стара о спровођењу обуке других запослених и функционера о 
спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(алтернативно: Овлашћено лице предлаже садржај обуке других запослених и 
функционера о Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја). 

6. Овлашћено лице води евиденцију о примљеним захтевима за приступ информацијама 
и поступању по захтевима. 

7. Овлашћено лице се стара о правовременом подношењу извештаја из члана 43. Закона 
о слободном приступу информацијама и остварује сарадњу са Поверником за 
информације од јавног значаја и органом који врши надзор над применом Закона.  

8. Овлашћено лице је дужно да начелника Градске/Општинске управередовно извештава 
о испуњавању својих обавеза из овог решења, као и о испуњавању обавеза које други 
запослени и функционери имају на основу овог решења.   

9. Овлашћено лице је дужно да обавести начелника Градске/Општинске управео сваком 
намераваном вишедневном одсуству најкасније на дан почетка одсуства ради 
одређивања одговарајуће замене.     

10. Ради обављања послова из овог решења овлашћено лице има право приступа свим 
носачима информација и свим просторијама које користе органи Града/Општине. 
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11. Сваки запослени или функционер у органа Града/Општине који добије захтев за 
приступ информацијама дужан је да такав захтев без одлагања проследи 
овлашћеном лицу и да свако лице заинтересовано да поднесе усмени захтев упути на 
овлашћено лице.  

12. Овлашћено лице има право да добије правовремену помоћ и потребне информације од 
сваког руководиоца организационе целине и службеника запосленог у органима 
Града/Општине ради испуњавања својих обавеза из овог решења. 

13. Ради извршавања обавеза из овог решења овлашћеном лицу се стављају на 
располагање ..........         

 

 

Начелник Градске/Општинске управе 

датум и место 

 


