Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у
Служби за реализацију програма развоја АП Војводине је:
Бранка Чорлија, дипломирани правник
Email: branka.corlija@vojvodina.gov.rs
Телефон 021 488 18 33
Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
Канцеларија 11 на V спрату, крило Д

>>ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА<<

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног
органа јавне власти тражим да ми омогући да остварим право на приступ
информацијама на један од следећих начина (заокружити редни бр. или редне
бројеве):
1. Да ме обавести да ли поседује информацију на коју се односи овај захтев;
2. Да ме обавести да ли је тражена информација иначе доступна;
3. Да ми омогући да остварим увид у документ који садржи тражену информацију;
4. Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију;

5. Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију, обавештење
да ли поседује тражену информацију:
5 а) поштом, на адресу ___________________________________________
5 б) електронском поштом, на адресу _______________________________
5 в) факсом, на бр. ____________________
Тражена информација или назив документа:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(описати што прецизније информацију која се тражи, навести друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)

У _________________________,
дана______201__ године

________________________
Име и презиме или назив
__________________________
адреса
други подаци за контакт
__________________________________
потпис

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за
приступ информацијама
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности
Београд, Немањина 22-26
ЖАЛБА
(........................................................................................................................
...............................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
Службе за реализацију програма развоја АП Војводине
бр..................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној
форми са елементима одлуке), супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који
сам поднео/ла-упутио/ла дана ................................ године и тако ми ускраћеноонемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Подносилац жалбе
______________________________
У _________________________,
дана______201__ године

Име и презиме или назив
__________________________________
адреса
__________________________
други подаци за контакт
___________________________
потпис

Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку
донео, као и бр. и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с
тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може
посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и
копију одлуке органа која се оспорава жалбом.

Жалба када орган власти није поступио /није поступио у целости/ по
захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности
Београд, Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја подносим:
ЖАЛБУ
против
.........................................................................................................................
( навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам
поднео том органу дана …......................... године, а којим сам тражио/ла да ми се
у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
омогући увид- копија документа који садржи информације о /у вези са :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми
приступ траженој/им информацији/ма.
Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и
добијени одговор органа власти.
Подносилац жалбе
______________________________
Име и презиме или назив
У _________________________,
дана______201__ године

__________________________________
адреса
__________________________
други подаци за контакт
___________________________
потпис

