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        Пројекат за одговрну власт (ГАИ) 

 

 

На основу ............... и чланова 38. И 39. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (Службени гласник Републике Србије број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010),Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(Службени гласник Републике Србије број68/10) и  члана ..... 

Закона/Статута/Одлуке....(Службени .... ) доносим следеће: 

 

Упутство 

 

о ажурирању Информатора о раду органа Града/Општине 

 

 

О објављивању и редовном ажурирању Информатора о раду органа Града/Општине, у складу 

са Упутством Повереника донетим на основу члана 40. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, стара се овлашћено лице за поступање по захтевима за 

приступ информацијама.   

 

Ради извршења обавезе из тачке 1. овог Упутства, сви запослени и сва друга радно ангажована 

лица у органима Града/Општине су дужни да овлашћеном лицу, на његов захтев, у року од 15 

дана доставе потпуне податке у електронском облику, као и да без посебног захтева на исти 

начин достављају овлашћеном лицу промене података који се уносе у Информатор о раду, 

најкасније до истека календарског месеца у којем је настала промена.  

 

Лица из тачке 2. овог упутства су дужна да на захтев овлашћеног лица сачине и доставе и 

изводе из база података, као и да сачине посебне извештаје.  

 

Без достављања посебног захтева, руководиоци организационих јединица достављају 

овлашћеном лицу најкасније до последњег радног дана у месецу следеће информације или 

обавештење да није било промена у односу на стање описано у Информатору о раду:  

 

1. Податке о променама у организационој структури, планираном и актуелном броју 

запослених и других радно ангажованих лица по организационим јединицама – све 

организационе јединице 

2. податке о применама у погледу овлашћења руководилаца органа Града/Општине, 

односно начину доношења одлука - навести 

3. податке који су од значаја за начин јавности рада органа града, односно 

организациониих јединица - све организационе јединице 

4. податке о врстама информација које се најчешће траже од организационих јединица на 

други начин (не кроз захтеве за слободан приступ информацијама) – све организационе 

јединице 
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5. податке о поступању организационих јединица у оквиру њихових овлашћења и 

обавеза, при чему треба нарочито навести промене у поступању које су последица 

промена у прописима или промена у фактичком поступању, анонимизоване примере 

праксе таквог поступања који најбоље илуструју вршење појединих обавеза и 

овлашћења, податке о уобичајеним роковима за поступање, као и статистичке податке 

о поступању у оквиру појединих обавеза и овлашћења – све организационе јединице 

6. податке о новим прописима које организациона јединица примењује у раду, 

прописима који су престали да важе и датумом престанка важења, изменама прописа и 

бројевима службених гласила у којима су објављени прописи и њихове измене – све 

организационе јединице 

7. податке о услугама које се пружају заинтересованим физичким и правним лицима у 

оквиру организационе јединице, променама у правном основу и начину пружања тих 

услуга, условима за пружање услуге, уобичајеним роковима за пружање услуге, као и 

статистичке показатеље о поступању код пружања појединих услуга – све 

организационе јединице које пружају услуге, док друге организационе јединице 

обавезно наводе да не пружају услуге у смислу Упутства  

8. податке о планирању, доношењу, извршењу и ревизији буџета Града/Општине - ..... за 

финансије 

9. податке о јавним набавкама које су планиране, спроведене и извршене, као и о 

набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама, достављањем 

периодичних извештаја који су упоредиви са планом набавки, као и тачном месту где су 

информације објављене на веб-сајту Града/Општине - .......... за финансије 

10. податке о свим врстама средстава које организациона јединица додељује другим 

лицима, по неком основу који не подразумева обавезу једнаких узвратних давања 

органу локалне самоуправе (трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у 

финансирању пројеката, кредити под повољнијим условима од тржишних, ослобођење 

од плаћања накнада, уступање земљишта, повлашћене цене закупа), и то правни основ 

за доделу средстава, исплаћени или процењени износ за претходну и текућу годину и 

процена броја корисника по сваком основу – све организационе јединице које су 

надлежне за планирање или доделу ових средстава, док друге организационе јединице 

наводе да нису вршиле или планирале доделу средстава по овим основама 

11. податке о променама у висини зарада и накнада за свако лице које је функционер 

унутар органа Града/Општине, као и о променама у висини зарада и накнада појединих 

категорија запослених - ..... за финансије ... кадрове... 

12. промене података о непокретностима које користе органи Града/Општине, као и 

податке о покретним стварима које користи организациона јединица према последњем 

попису, односно на основу текуће евиденције - .....  

13. податке о средствима која организациона јединица користи, а која су добијена на 

основу међународног или другог програма сарадње и помоћи, као и податке о правном 

основу за коришћење тих средстава и о пројекту или другом правном послу у оквиру 

којег су средства добијена – све организационе јединице које користе таква средства, 

док друге организационе јединице наводе да нису користиле ову врсту средстава 

14. податке о променама у вези са врстама носача информација који се чувају унутар 

организационе јединице, броју појединих носача информација, дужини чувања носача 

информација, условима њиховог чувања и слично – све организационе јединице 
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15. податке о променама у вези са врстама информација које настају у оквиру 

организационих јединица, до којих организациона јединица долази у посед у вези са 

својим радом и броју таквих информација, уколико о томе постоје подаци – све 

организационе јединице  

16. податке о уоченим ситуацијама када би могао постојати основ да се ограничи право на 

приступ појединим врстама информацијама у поседу организационе јединице, ради 

заштите поверљивости информација, заштите приватности или зато што су 

информације већ објављене на интернету – све организационе јединице 

17. друге податке од значаја за остваривање права на приступ информацијама – све 

организационе јединице 

 

Када Информатор односно неко од његових обавезних поглавља нису у потпуности сачињени у 

складу са Упутством Повереника, организационе јединице достављају овлашћеном лицу 

потпуне информације, ради израде тог дела Информатора о раду. 

 

Све информације из тачака 2. до 4. овог упутства достављају се овлашћеном лицу путем мејла, 

односно линка за трансфер докумената или се постављају на интерну платформу за дељење 

података, у облику који омогућава даљу текстуалну и рачунску обраду.  

 

О поступању запослених супротно тачкама 2.до5. овог упутства, овлашћено лице обавештава 

начелника Градске/Општинске управе ради предузимања даљих мера.  

 

Овлашћено лице једном годишње, као и чешће на захтев, извештава начелника 

Градске/Општинске управе о усклађености Информатора о раду са Упутством.  

 

При ажурирању Информатора техничке службе су дужне да пруже помоћ овлашћеном лицу 

ради припреме ажуриране верзије Информатора за објављивање у року од 2 дана и да објаве 

ажурирани текст Информатора о раду на одговарајућем делу веб-презентације најкасније 

следећег радног дана од дана достављања.  

 

 

Начелник Градске/Општинске управе 

 

Датум и место 

 

 


