ГРАД СМЕДЕРЕВО
Кабинет градоначелника
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ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА -
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за 2010. годину
(од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године)

________________________________________________
Смедерево, јануар 2011. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1.

Постигнути циљеви током 2010. године у реализацији
Закона о слободном приступу информацијама

Успешне сарадње и размене искустава, које су успостављене протеклих година са
овлашћеним лицима града Новог Сада, града Зрењанина, града Пожаревца, Прекршајног
суда у Смедереву, настављене су и током 2010. године. Такође, током 2010. године
успостављени су одлични колегијални односи са овлашћеним лицем града Краљева.
Овлашћено лице Града Смедерева је од 2006. године и повереник Сталне
конференције градова и општина, па је и сарадња са овом институцијом од веома важне
користи за професионално и стручно усавршавање овлашћеног лица.
У Кабинету градоначелника града Смедерева, где по Систематизацији припада и
радно место овлашћеног лица, постоји посебан мејл за подношење захтева за слободан
приступ информацијама: poverenik@smederevo.org.rs.

2. РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА
2.1.

Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја у 2010. години

2.1.1. ЗАХТЕВИ
Редни
број

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

1.

Грађани

2.

Медији/новинари

3.

НВО и удружења
грађана
Пол. странке

40
18
28

4.
5.
6.

Државни и други
органи органи
Остали

7.

УКУПНО

Број
усвојенихделимично
усвојених
захтева
39

Број
одбачених
захтева

Број одбијених
захтева

0

1

17

0

1

28

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
86

0

0

0

84

0

2

2

2.1.2. ЖАЛБЕ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тражилац
информације

Укупан
број
изјављен
их жалби
1
1
0

Број жалби због
одбијања
захтева
0
0
0

Број жалби на
решење о
одбацивању
захтева
0
1
0

0

0

0

Државни и други
органи
Остали

0

0

0

0

0

0

УКУПНО

2

0

1

Грађани
Медији/новинари
НВО и удружења
грађана
Пол. странке

2.1.3. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Укупан износ наплаћених
трошкова у дин.
1.716,00 динара
(хиљадуседамстотинашеснаест
динара)

Број жиро рачуна

23. децембар
2005. године

www.smederevo.org.rs
Под називом:
Овлашћено лице за
информације од
јавног значаја
"Информатор о раду“

23. август 2010.
године

2.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука спроведена
Није било обуке
/

/
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НАПОМЕНА

Трошкови нису наплаћивани

840-742328843-30
модел: 97; позив на број:
16092; сврха уплате: За
информације од јавног
значаја; корисник: Буџет
Републике Србије

2.1.4. ИНФОРМАТОР О РАДУ ДРЖАВНОГ ОРГАНА
Датум израде
Објављен на
Датум последњег
Информатора
Web адреси
ажурирања

Садржина жалбе

/

Израђенније
објављен

Није
израђен

Разлози
због
којих
није
израђен

/

/

/

Разлози
У току 2010. године није спроведена обука
запослених. Начелници одељења и шефови
служби писмено су обавештавани о обавезама
које, као орган власти, имамо по Закону о
слободном приступу информацијама.
У прилогу Извештаја о раду налази се
Обавештење о обавези чувања носача
информација, као и Обавештење о обавезама
органа власти према Закону.

2.1.6. ОДРЖАВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Редовно се одржавају
ДА
2.2.

Не одржавају се
/

Разлози
/

Текстуални приказ радњи и мера овлашћеног лица Града Смедерева
(Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа)
предузетих у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја у 2010. години

У периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године, овлашћеном лицу
за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Града
Смедерева упућено је укупно 86 (осамдесетшест) захтева.
Најчешћи захтеви били су за доставу информација и копија докумената који се налазе
у поседу Одељења за финансије (31), Одељења за јавне службе (9), Одељења за
урбанизам, изградњу и комуналне делатности (9), Одељења за јавне набавке и НИП (7),
Одељење за инспекцијске послове (6), Градског јавног правобранилаштва (6), Одељења
за инспекцијске послове (6), Службе за послове органа града (4), Одељења за имовинско
- правне, стамбене послове и пословни простор (2).
У зависности од тога да ли је странка захтевала само информацију или копију
документа, време за доставу је било различито, па се на тражене информације чекало у
просеку од четири до четрнаест дана.
2.3.

Подносиоци захтева

Током 2010. године, овлашћеном лицу града Смедерева, са захтевима за доставу
информација и копија докумената, обратили су се: грађани (40), медији/новинари (18),
Невладине организације и удружења грађана (28).
Помак у примени и релизацији Закона у току 2010. године је интензивније коришћења
права новинара која имају по Закону, што је резултирало правом и благовременом
информисаности грађана о раду органа јавне власти.

3. ТРОШКОВНИК И НАПЛАТА НАКНАДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Влада Републике Србије је 20. фебруара 2007. године донела Правилник о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
(„Службени гласник РС“, број 20/07). По овом Правилнику, тражиоци копија докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја нужне трошкове за издавање истих требало
би да уплаћују на прописани жиро рачун: 840-742328843-30; модел: 97; позив на број:
16092; сврха уплате: За информације од јавног значаја; корисник: Буџет Републике
Србије.
Током 2010. године укупно је, на напред наведени жиро рачун, уплаћено 1.716,00
динара.
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4. АКТИВНОСТИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПРЕДУЗЕТИХ У ЦИЉУ
ЕФИКАСНЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ
ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године, у циљу ефикасног
спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице
града Смедерева имало је, поред поступања по захтевима, и следеће активности:
Редни
број
1.

Шта?

Где?

Интервју за часопис "Смедеревац"

2.

Члан жирија у реторичкој расправи
„За и против чланства Србије у НАТО пакту“

3.

Предавање на часу грађанског васпитања
ученика IV године

4.

3 часа / предавања на часовима грађанског
васпитања ученика IV године

5.

Предавање на часу грађанског васпитања
ученика III године Гимназије у Смедереву
Предавање на часу грађанског васпитања
ученика III године Гимназије у Смедереву
Предавање на часу грађанског васпитања
ученика III године Гимназије у Смедереву
Члан жирија у финалној реторичкој расправи
„Иде ли Србија путем демократије?“
Предавање на часу грађанског васпитања
ученика III године
Предавање на часу грађанског васпитања
ученика IV године
Предавање на часу грађанског васпитања
ученика IV године

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Предавање на часу грађанског васпитања
ученика IV године

13.

Интервју/изјава за Дневник
- емитовано 11.11.2010. године

Када?
28. јануар 2010.

Зграда
Гимназије у
Смедереву
Техничка
школа
Смедерево
Техничка
школа
Смедерево
Зграда Града
Смедерева
Зграда Града
Смедерева
Зграда Града
Смедерева
Гимназија у
Смедереву
Гимназија у
Смедереву
Гимназија у
Смедереву
Техничка
школа
Смедерево
Техничка
школа
Смедерево
ТВ
"Смедерево"

19. март 2010.

24. март 2010.
25. март 2010.
21. април 2010.
22. април 2010.
23. април 2010.
23. април 2010.
28. април 2010.
14. октобар 2010.
28. октобар 2010.
10. новембар 2010.
10. новембар 2010.

5. О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Органи Града Смедерева упознати су са обавезама које имају према Закону о заштити
података о личности.
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6. ЗАКЉУЧАК
На основу шестогодишњег искуства овлашћеног лица за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја Града Смедерева, Закон се у основи
спроводи задовољавајуће.
У наредном периоду неопходно је регулисати правни положај овлашћених лица и
обавити стручно усавршавање истих, а посебно овлашћених лица градова и општина из
разлога што они најинтензивније и најчешће користе Закон.
***
Име и презиме Овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја: БОЈАН МИЛУТИНОВ
Државни орган: ГРАД СМЕДЕРЕВО (Градоначелник, Градско веће, Скупштина
града и Градска управа)
Број: 037-1-90/2010-13
Смедерево, 19. јануар 2011. године
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Бојан Милутинов
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