Република Србија
Republic of Serbia
Средњобанатски управни округ
Middle Banat District
Трг слободе 10.
Trg slobode 10.
23000 Зрењанин
23000 Zrenjanin
_____________________________________________________________________________
Тел: +381 (023) 530-295, 536-593; Факс: 023/ 530-295, 566-007; Е-mail: sbuozr@mts.rs
Број: 902-0-00003/2016-01
Датум: 15. јануар 2016. године

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Бeоград, Булевар краља Александра 15.

Поверенику Родољубу Шабић

Поштовани,
У прилогу дописа достављамо Вам Годишњи извештај и табелу о радњама
предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја у 2015. години за Средњобанатски управни округ и Табелу о примени Закона о
заштити података о личности.

НАЧЕЛНИK
Душан Шијан

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДЊАМА ПРЕДУЗЕТИМ У ЦИЉУ ПРИМЕНЕ
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
за 2015. годину
У складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (``Службени гласник РС``, бр. 120/04 и 54/07, 104/09 и 36/2010), којим је прописана
обавеза овлашћеног лица у органу да Поверенику поднесе годишњи извештај о радњама
органа државне управе предузетим у циљу примене овог закона, достављам следеће
податке:
1. У току 2015. године није било захтева у писаној форми упућених Стручној служби и/или
начелнику Средњобанатског управног округа којим би се захтевало поступање по Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
2. Из наведеног произилази да није било ни поднетих жалби против решења којима се
одбацује или одбија захтев тражиоца информације.
3. С обзиром да није било поднетих захтева није било наплаћених накнада за трошкове у
складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије на којима се
налазе информације од јавног значаја и Трошковником (``Службени гласник РС``, број
8/06).
4. Информатор, израђен у складу са чланом 39. наведеног Закона и Упутства за израду и
објављивање информатора о раду државног органа (``Службени гласник РС`` број
68/2010), у току 2015. године редовно је ажуриран.
Информатор је доступан јавности на званичном сајту округа, која је од новембра месеца
2012. године промењена у складу са Смерницама за израду веб презентација органа
државне управе, које је донела Управа за дигиталну агенду Министарства културе,
информисања и информационог друштва и сада гласи: www.srednjobanatski.okrug.gov.rs.
5. Највећи део информација, докумената и материјала се налази на папиру као једној од
форми носача информација. Документација се чува у ахиви у пластифицираним архивским
кутијама по свим правилима која се односе на чување регистратурског материјала. Део
материјала се чува и на дискетама које се држе закључане у ормарима. У одређеној мери
располажемо и фото документацијом, која се налази у рачунару. Другим носачима
информација не располажемо.
6. По питању обуке региструју се све измене и допуне законске регулативе као и пратећи
закони. Прати се веб презентација Повереника за информације од јавног значаја као и
представљање у медијима, оцене и коментари по питању спровођења наведеног Закона.
Овлашћено лице:
Шеф Одсека за опште послове

Нада Ђукић

