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На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник Републике Србије», број 120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутства за
израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник
Републике Србије», број 68/10), Градско правобранилаштво Града Крагујевца , дана
07.07.2017. године објављује:
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Назив државног органа:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
КРАГУЈЕВЦА
Адреса седишта:
Улица Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436
e-mail: gradskopravobranilastvo@kg.org.rs
Информатор о раду Градског правобранилаштва Града Крагујевца (у даљем тексту:
Информатор о раду) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слoбодном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије'', број
120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државних
органа (''Службени гласник републике Србије,'' број 68/10).
Лице одговорно за тачност и потпуност података у Информатору о раду je Бранко
Петронијевић , Градски правобранилац Града Крагујевца.
Овлашћено лице за информације од јавног значаја Градског правобранилаштва
Града Крагујевца - Нела Јеремић Илић.
Информатор о раду објављен је у јулу 2017.године на званичној интернет
презентацији Града Крагујевца на адреси: www.kragujevac.rs као «Информатор о раду
Градског правобранилаштва Града Крагујевца ».
Увид у информатор, као и набавка штампане копије, може се остварити у
просторијама Градског правобранилаштвана на 3. спрату зграде Управе Града,
канцеларија број 316 - Нела Јеремић Илић, Секретар Градског правобранилаштва.
Адреса са које се може преузети електронска копија информатора:
www.kragujevac.rs
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА РУКОВОДИЛАЦА И
ЗАПОСЛЕНИХ
Градско правобранилаштво заступа Град Крагујевац и његове оргaне и
организације које немају својство правног лица, у правним поступцима пред судовима,
арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, ради остваривања њихових
имовинских и других права и интереса.
Радом Градског правобранилаштва, руководи Градски правобранилац Града
Крагујевца, који представља Градско правобранилаштво, организује, обезбеђује ефикасно
извршавање свих послова и задатака из делокруга рада Градског правобранилаштва.
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Градски правобранилац стара се о законитости рада Градског правобранилаштва, о
извршењу послова и унапређењу рада, распоређује послове на запослене у Градском
правобранилаштву, предузима мере за квалитетно, благовремено и ефикасно извршавање
послова и задатака из делокруга рада Градског правобранилаштва у складу са законом и
другим прописима. Послове Градског правобранилаштва Градски правобранилац обавља
јавно, на основу Закона и Одлуке о Градском правобранилаштву Града Крагујевца ( „ Сл.
Лист Града Крагујевца „ број 38/14 и 12/16 ), све контакте са јавношћу и средствима
информисања врши градски правобранилац или лице које које он овласти. У раду, Градског
правобраниоца, замењује Заменик градског правобраниоца, који обавља најсложеније
послове из делокруга Градског правобранилаштва и то обрадом најсложенијих предмета,
који су му додељени у рад, док послове руковођења радом у оквиру Градског
правобранилаштва обавља Секретар Градског правобранилаштва, који уједно припрема и
опште акте Градског правобранилаштва, обавља низ нормативно – правних послова,
координира најсложенијим стручно – аналатичким и нормативним пословима, уз
предузимања низа мера у циљу квалитетно, благовремено и ефикасно извршавање
послова и задатака из делокруга рада Градског правобранилаштва, као и обављање других
послова поверених од стране Градског правобраниоца, и заменика Градског
правобраниоца.
Градски правобранилац Града Крагујевца
Бранко Петронијевић, канцеларија број 315, контакт телефон: 034/306-167
Заменик Градског правобраниоца Града Крагујевца
Анђелка Ђурђевић, канцеларија број 318, контакт телефон: 034/306-170
Секретар Градског правобранилаштва
Нела Јеремић Илић, канцеларија број 316, контакт телефон: 034/306-168
Писарница
канцеларија број 315, телефон : 034/306-167
У Градском правобранилаштву Града Крагујевца систематизовано је 8 ( осам )
радних места и то за :
- 2 функционера
-10 службеника на извршилачким радним местима
1.

Градски правобранилац Града Крагујевца

број функционера: 1

Опис посла: представља Градско правобранилаштво, организује, и обезбеђује ефикасно
извршавање свих послова и задатака из делокруга рада Градског правобранилаштва;
стара се о законитости рада, о извршавању програма рада и унапређењу рада Градског
правобранилаштва; распоређује послове на запослене; предузима мере за квалитетно,
благовремено и ефикасно извршавање послова и задатака из делокруга рада Градског
правобранилаштва, у складу са законом и другим прописима; доноси годишњи распоред
послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа;
одлучује о правима и дужностима и одговорностима запослених у вези са извршавање
поверених задатака и послова; одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини
града и Градском већу; предузима правне радње и користи правна средства пред судовима
и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса
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града, њихових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из
буџета града или из других средстава града; по захтеву, заступа и друга правна лица чији
је оснивач град у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица
није у супротности са функцијом коју врши Правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези
закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске
интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; одлучује о прибављању и
отуђењу опреме веће вредности (за коју није одређена надлежност другог органа), као и
опреме мање вредности и потрошног материјала; врши и друге послове у складу са
законом, Статутом Града, одлукама органа Града и другим прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање 10 (десет) година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.

2.

Заменик Градског правобраниоца
број функционера: 1

Опис послова: обавља најсложеније послове из делокруга Градског правобранилаштва и
то обрадом најсложнијих предмета, који су му додељени у рад; замењује Правобраниоца у
свим његовим овлашћењима, пословима и радним задацима у случају његове одсутности
или спречености за обављање његове дужности; помаже Правобраниоцу у руковођењу и
обављању осталих послова и радних задатака; обавља послове у складу са законом и
другим прописима предузима правне радње и користие правна средстава пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса
града, њихових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из
буџета Града или из других средстава Града; по захтеву, заступа и друга правна лица чији
је оснивач Град у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица
није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спора у складу са законом; даје мишљења у вези закључивања
правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; врши и друге послове у складу са законом,
Статутом Града, одлукама органа Града и другим прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање 8 (осам) година радног искуства у струци после положеног
правосудног испита.
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1.

Секретар Градског правобранилаштва
Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: обавља послове у циљу помагања Правобраниоцу у организовању,
обједињавању и усмеравању рада Секретаријата; по овлашћењу правобраниоца доноси
акте из делокруга Секретаријата; стара се о благовременом извршавању обавеза и
активности Правобраниоца; прати реализацију налога издатих од стране Правобраниоца, а
у складу са утврђеним смерницама и упутствима Правобраниоца; координира и прати рад
запослених у Секретаријату; обезбеђује несметано и правовремено обављање стручних,
административно-техничких и других послова за потребе Правобраниоца; координира
организацију састанака којима председава или на којима учествује Правобранилац;
припрема материјале за састанке и организује вођење записника са наведених састанака;
обезбеђује комуникацију и координацију Правобраниоца са организационим јединицама
градскиих управа, судовима и другим органима и организацијама Републике Србије;
одговара за законит и ефикасан рад писарнице Секретаријата; води евиденцију присуства
и одсуства са рада запослених у Секретаријату; обавља и друге послове по налогу
Правобраниоца и његовог заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

2.

Правобранилачки помоћник
Звање: Самостални саветник

број службеника: 3

Опис послова:обавља послове из делокруга Правобранилаштва, предузима радње
заступања органа града, јавних служби, јавних предузећа и других правних лица која се
финансирају из буџета Града или чији је оснивач Град на расправама пред судовима и
другим државним органима и организацијама; стара се о спровођењу правоснажних одлука
и наплати трошкова; припрема нацрте и предлоге аката, израђује правобранилачке
поднеске и акте, прегледа и копира судске списе, прегледа јавне књиге (катастар
непокретности, регистар приврдних субјеката, збирке исправа и друго) прибавља изводе и
преписе из јавних књига, као и документацију из збирки исправа, учествује у ажурирању
базе подтака Градског правобранилаштва, врши друге послове предвиђене законом и
актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места из делокруга Секритаријата,
по налогу Градског правобраница и његовог заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
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3.

Правобранилачки помоћник
Звање: Млађи саветник

број службеника: 3

Опис послова: помаже Градском правобраниоцу и заменику Градског правобраница у
обављању послова из делокруга Правобранилаштва, предузима радње заступања на
расправама пред судовима и другим државним органима и организацијама органе града,
јавне службе, јавна предузећа и друга правна лица која се финансирају из буџета града
или чији је оснивач град; стара се о спровођењу правоснажних одлука и наплати трошкова;
припрема нацрте и предлоге аката, израђује правобранилачке поднеске и акте, прегледа и
копира судске списе, прегледа јавне књиге ( катастар непокретности, регистар приврдних
субјеката, збирке исправа и друго ) прибавља изводе и преписе из јавних књига, као и
документацију из збирки исправа, учествује у ажурирању базе подтака Градског
правобранилаштва, врши друге послове предвиђене законом и актом о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места из делокруга Секритаријата, по налогу Градског
правобраница и његовог заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, завршен приправнички стаж.

4.

Административни,оперативно-технички, информациони
и послове писарнице и архиве
Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла:израђује мање сложене поднеске и акте, прегледа и копира списе прибавља
изводе и преписе из јавних књига, као и документацију из збирки исправа; учествује у
ажурирању базе података Градског правобранилаштва; одговара за прописану и ажурну
обраду података у електронској бази података; пружа техничку подршку корисницима
рачунара; обавља сложеније послове из делокруга рада писарнице и архиве; обавља
послове пријема поште, завођење поште у деловодне књиге, обавља послове
класификовања, организовања, архивирања и уноса, података у електренску базу података
и у деловодне књиге и регистре; врши припрему дистрибуције поште унутар и ван Града и
његових органа и служби; обавља послове скенирања и уноса скенираних података у
електронску базу података; припрема и врши дистрибуцију електронских докумената
унутар и ван Града и његових органа и служби; врши архивирање документације; одговара
за правилно обављање послова излучивања безвредног регистарског материјала и предаје
архивске грађе Градског правобранилаштва и Секретаријата и обавља и друге послове по
налогу Правобраниоца, заменика Градског правобраниоца и Секретара Градског
правобраниоца.
Услови: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичке или техничко-технолошке науке, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири, завршен
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приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет – виши
кориснички ниво).
5.

Послови писарнице и архиве Градског правобранилаштва
Звање: Виши референт

број службеника: 1

Опис посла: обавља сложеније послове из делокруга рада писарнице и архиве; разводи
завршене предмете и одлаже их у архиву; обавља послове пријема поште, завођења
поште у деловодне књиге, класификовања, организовања, архивирања и уноса података у
деловодне књиге и регистре; врши припрему дистрибуције поште унутар и ван Града и
његових органа и служби; врши архивирање документације; обавља послове излучивања
безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву; стара
се о обезбеђењу и чувању документационе грађе Градског правобранилаштва и
Секретаријата; обавља и друге послове по налогу правобраниоца, његовог заменика и
секретара Градског правобранилаштва.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
6.

Послови писарнице и архиве Градског правобранилаштва
Звање: Референт

број службеника: 1

Опис послова: обавља послове завођења нових парничних, ванпарничних и других
предмета; повезивања предмета у помоћним књигама и води именичне регистре за
предмете; врши пријем, контролу и улагање парничних, ванпарничних и других предмета у
одређене роковнике; износи и прегледа предмете из роковника, разводи их по књигама
рокова и задужује обрађиваче; врши пријем и експедовање поште, обавља и друге послове
које одреде секретар, правобранилац и његов заменик.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци .

3. ЈАВНОСТ РАДА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Рад Градског правобранилаштва је јаван.
Јавност рада Градског правобранилаштва
обезбеђује се сталним и
благовременим давањем информација представницима средстава јавног информисања
(писаним и штампаним) којима се непосредно и преко Информативне службе града
Крагујевца стављају на располагање све информације везане за рад Градског
правобранилаштва , тако да је рад јаван и транспарентан.
Градски правобранилац је за лице које ће у име Градског правобранилаштва
поступати по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја одредилo Нелу
Јеремић Илић, Секретара Градског правобранилаштва , контакт телефон: 306-168,
канцеларија број 316.
Канцеларије запослених који обављају послове из надлежности Градског
правобранилаштва налазе се на:
- III спрату зграде коју користе органи Града – Трг слободе бр.3 (канцеларије број:
315,316,317и 318);
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Радно време запослених у Градском правобранилаштву

је од 7:30 до 15:30

часова.
4. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Градско правобранилаштво у свом раду поступа по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја, пружа одговоре на молбе и захтеве грађана који су
упућени као и одговоре на телефонске позиве и пружа информације у свом седишту.
Градско правобранилаштво у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава
тражиоца о поседовању информације, ставља му на увид документ који садржи тражену
информацију, односно издаје или упућује копију тог документа.
Када Градско правобранилаштво не поседује документ који садржи тражену
информацију, прослеђује захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности и обавештава Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, према
његовом сазнању, документ налази.
На поступак пред лицем надлежним за поступање по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја и Повереником примењују се одредбе закона којима се
уређује општи управни поступак, осим ако Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја није другачије одређено.
У 2017.години, поднет је један захтев за достављање информација од јавног значаја.
Владимир Филиповић поднео је дана 29.06.2017.године захтев за приступ
информацијама од јавног значаја, у предмету број Пр-44/2016 (достављен одговор у
законском року) везано за увид у цеколупне списе предмета број Пр-44/2016 од
16.09.2016.године
5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Града, Градско
правобранилаштво:
•
•

•
•
•

у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник града, његове органе, чије се финансирање обезбеђује из
буџета, ради заштите имовинских права и интереса града;
прати и проучава правна питања од значаја за рад органа које заступа, посебно у
погледу заштите њиховох имовинских права и интереса, као и питања у вези са
применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити од значаја за
предузимање било које правне радње органа које заступа, посебно за спречавање
штетних имовинских правних последица по правна лица која заступа,
даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују органи које
заступа, посебно уговора из области имовинско – правних односа и привредно –
правних уговора,
даје правне савете свим органима града које заступа,
предузима заступање под истим условима и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно
заступање странке од стране адвоката.

Градско правобранилаштво Града Крагујевца обавља и друге послове из делокруга
своје надлежности који су поверени истом, а на основу и у складу са Одлуком о градском
правобранилаштву.
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6. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈЕ ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРИМЕЊУЈЕ У
РАДУ
Широк круг материјално-правних прописа (устав, закони и подзаконски акти), који
уређују имовинско – правне односе, прописа о експропријацији и др. Од процесних закона,
Градско правобранилаштво примењује : Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обезбеђењу, Закон о ванпарничном поступку, Законе из области привредног права, Закон о
општем управном поступку, као основни пропис, као и низ других Законских прописа.
7. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Подаци о приходима и расходима Градског правобранилаштва су и објављени у
Службеном листу града Крагујевца:
- Одлука о буџету града Крагујевца за 2017. годину («Службени лист града Крагујевца»,
број 42/2016)
Део Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину који се односи на Градско
правобранилаштво:

Наведеним актима може се приступити преко званичне интернет презентације града
Крагујевца на адреси: www.kragujevac.rs .
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8. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обзиром на то да стручне, административне и са њима повезане послове за
Градско правобранилаштво Града Крагујевца, у делу који се односи на јавне набавке врши
Градска управа за јавне набавке, сви подаци везано за јавне набавке које покреће Градско
правобранилаштво могу се наћи на делу званичне интернет презентације града Крагујевца
на адреси: www.kragujevac.rs који је намењен информацијама о јавним набавкама, као и на
Порталу јавних набавку Управе за јавне набавке Републике Србије.
9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У Градском правобранилаштву Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину
нису планирана средства за дотације невладиним организацијама.
10. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
У складу са чланом 11. Закона о начину одрђивања максималног броја запослених у
јавном сектору (Службени гласник Републике Србије ,број 68/15 и 81/16-одлука УС) ,град
Крагујевац објављује Информацију о износу исплаћених плата , додатака и накнада у
локалној администрацији на крају сваког месеца на сајту Града на званичној интернет
презентацији града Крагујевца на адреси : www.kragujevac.rs.
За запослене у Градском правобранилаштву у месецу јуну је извршена исплата за месец
мај укупном износу од 897.472,34 динара по структури:
761.214,88 динара - плате,додаци на плате и накнаде запосленима
136.257,46 динара - социјални доприноси на терет послодавца.

11. СРЕДСТВА РАДА
Градско правобранилаштво не располаже правом својине на непокретним и
покретним стварима, односно средства рада која користи у свом раду не представљају
имовину Градског правобранилаштва, већ имовину града Крагујевца.
12. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже Градско
Крагујевца насталих у вези са радом правобранилаштва:

правобранилаштво

града

Архива предмета: Архивирање предмета који су настали у раду Градског
правобранилаштва, обављају запослени у писарници Градског правобранилаштва.
Наведени материјал чува се у архивском депоу, који је заједнички за све органе
града Крагујевца.
Електронска база података омогућава разумевање и усвајање знања о
структурама и организацијама везаних за рад Градског правобранилаштва. Ажурирање
електронске базе података садржана је у оквиру послова извршиоца за административно,
оперативно – техничке информационе и послове писарнице и архиве.
Остала папирна документација: досијеа запослених, документација о регистрацији
органа и сл. чува се у Градској управи за опште и заједничке послове – Персонално
одељење, канц. бр. 309, која се налази на III спрату, у згради коју користе органи Града и
Градске управе (Трг Слободе 3, Крагујевац).
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13. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
У раду Градског правобранилаштва настају: одлуке, информације, мишљења,
решења, уговори, документа и сл.
14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник Републике Србије», број 120/04, 54/07,104/09 и 36/10), Градско
правобранилаштво ставља на увид и дозвољава приступ информацијама од јавног
значаја насталим у раду или у вези са радом, садржаним у одређеном документу који
доноси Градско правобранилаштво града Крагујевца. Постоји могућност да приступ
информацијама буде ускраћен на основу Закона.
15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
НАЗИВ ОРГАНА ВЛАСТИ:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
АДРЕСА ОРГАНА ВЛАСТИ:
Улица Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац
АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:
e-mail: gradskopravobranilastvo@kg.org.rs
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ И ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ:
Нела Јеремић Илић
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
значаја (''Службени гласник Републике Србије“, број: 120/04 и 54/07, 104/09 и 36/10)
уређено је право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Градско
правобранилаштво.
Наведени Закон прописује да је информација од јавног значаја она ''којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти ,
садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна'' (члан 2.).
Према члану 5. овог Закона, Градско правобранилаштво града Крагујевца је
обавезно да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће
заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја,
као и његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом
или на други начин, ако постоји такав захтев.
Захтев тражиоца за приступ информацијама од јавног значаја подноси се у писаној
форми на обрасцу захтева који се може преузети из овог Информатора, или добити на
кружном шалтеру у холу зграде коју користе органи Града и Градске управе на адреси Трг
слободе 3 – Крагујевац.
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као
и што прецизнији опис информације која се тражи.
Корисник, односно тражилац информације може бити правно или физичко лице.
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
тражилац информације може поднети писаним путем или га може саопштити усмено на
записник.
Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.
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Тражилац подноси захтев лицу овлашћеном за поступање по захтеву.
Лице овлашћено за поступање у вези са информацијама од јавног значаја у
Градском правобранилаштву града Крагујевца дужно је да без одлагања, а најкасније у
року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације,
стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути
копију тог документа.
Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан, и обавиће се у
просторијама Градске управе у време које одреди лице за поступање по захтеву.
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије.
Код упућивања копије документа наплаћују се трошкови упућивања.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који
садржи тражену информацију су: новинари, када копију документа захтевају ради
обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа
захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација
односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим у
случајевима када се ради о информацијама које су већ објављене.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да
то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која
може изјавити против таквог решења.
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја утврђује право на
жалбу Поверенику у тачно прописаним случајевима.
Образац жалбе може се преузети са сајта Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности на адреси: www.poverenik.rs

16. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Образац захтева је преузет са сајта Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности на адреси: www.poverenik.rs
.............................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује
ЗАХТЕВ
За приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени Гласник РС“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:*

`

13

обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:***_________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
_______________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,

_______________
адреса

дана______201__. године

____________________
други подаци за контакт

__________________________________________

________________________
Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.
НАПОМЕНА: Иако је орган власти прописао образац за подношење захтева, он мора
размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Град Крагујевац
Градско правобранилаштво
Број : 110-54/17- IV
Датум : 07.јул 2017. године
Крагујевац

Лице овлашћено за поступање
по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
___________________________
Нела Јеремић Илић

`

Градски правобранилац
________________________
Бранко Петронијевић
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