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УВОД
Реформа јавне управе је један од кључних предуслова 
на којима се темељи процес европских интеграција 
Републике Србије. Из угла ЕУ, напредак у остваривању 
принципа добре јавне управе, и усаглашавање са 
европским стандардима у овој области се прати и 
процењује кроз годишње извештаје Европске комисије 
о напретку европских интеграција наше земље. 
Заједнички методолошки приступ процене напретка у 
области реформе јавне управе усаглашен је и усвојен 
у оквиру заједничког Програма Европске уније и 
Организације за европску сарадњу и развој (ОЕЦД)  под 
називом СИГМА. 

СИГМА „Принципи јавне управе“ представљају стандард  
доброг управљања од суштинског значаја у изградњи 
поверења у јавне власти и стварању претпоставки за 
неопходне структурне реформе у правцу ЕУ интеграције. 
Основни СИГМА принципи усмерени су на успостављање 
функционалне јавне управе, професионалне државне 
службе, ефикасних процедура за развој јавних политика 
и законодавства, јасно дефинисаних аранжмана о 
одговорности између институција и грађана, као и 
између институција, на јачање способности управе да 
ефикасно испоручује услуге грађанима и предузећима  
и транспарентног  система управљања јавним 
финансијама. У том контексту је Европска комисија 
(почев од 2014) дефинисала приоритете реформе јавне 
управе у шест кључних области:

http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration.htm
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• Стратешки оквир реформе јавне управе
• Развој политика и координација
• Јавнa служба и управљање људским ресурсима
• Одговорност
• Пружање услуга
• Управљање јавним финансијама

СИГМА обезбеђује стручну подршку у припреми и 
изради методологије реформе јавне управе у земљама 
у процесу ЕУ интеграције у циљу испуњавања кључних 
захтева за чланство. У том контексту потребно је 
нагласити да је усвајањем акционог плана 2018-2020 
у оквиру Стратегије реформе јавне управе, Србија 
потврдила приврженост овим принципима кроз 
„даље унапређење рада јавне управе у складу са 
принципима Европског административног простора и 
обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и 
привредним субјектима, као и стварање јавне управе 
која ће значајно допринети економској стабилности и 
повећању животног стандарда“.
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ОБЛАСТ 4  ОДГОВОРНОСТ

Област одговорности обухвата пет принципа, од којих 
први дефинише целокупну организацију централне 
власти као  рационалну, која следи адекватне политике 
и прописе и омогућава адекватну унутрашњу, политичку, 
правосудну, друштвену и независну одговорност. 
Други принцип у фокусу овог истраживања је „право 
приступа јавним информацијама које је прописано 
законодавством и има доследну примену у пракси“.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја уређују се права на приступ информацијама 
од јавног значаја којима располажу органи јавне 
власти, ради остварења и заштите интереса јавности 
да зна и остварења слободног демократског поретка и 
отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја којима располажу 
органи јавне власти, овим законом установлјен је 
институт Повереника за информације од јавног значаја, 
као самосталаног државног органа, који је независан у 
вршењу своје надлежности.

„Орган власти дужан је да 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 копију тог 
документа. Ако орган власти на захтев не одговори у 
року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим 
у случајевима утврђеним овим законом.Одговорно 
лице у органу власти у складу са овом Законом одређује 
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једно или више службених лица за поступање по 
захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја. Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, 
обавештава тражиоца о поседовању информација 
и обезбеђује увид у документ који садржи тражену 
информацију, односно доставлја информацију на 
одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима 
мере за унапређење праксе поступања са носачима 
информација, праксе одржавања носача информација, 
као и праксе њиховог чувања и обезбеђења“. (Закон о 
приступу информацијама од јавног значаја, "Службенi 
гласник РС", бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

ШТА СУ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА?

То су  информације које су садржане у документима у 
поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом 
раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има 
оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона). Зато је право 
на слободан приступ информацијама од јавног значаја 
у суштини  право на приступ службеним документима.

Четири су основна законска права у погледу приступа 
информацијама од јавног значаја (чл.5.Закона):
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• право тражиоца да му буде саопштено да ли орган 
јавне власти поседује одређену информацију, односно 
да ли му је она доступна;
• право тражиоца да му се информација од јавног 
значаја учини доступном тако што ће му се, без накнаде, 
омогућити увид у документ који ту информацију садржи;
• право тражиоца да добије копију документа који 
садржи тражену информацију, уз уплату прописане 
накнаде у висини нужних трошкова израде копије 
документа и
• право тражиоца да му се копија документа пошаље 
на адресу поштом, факсом, електронским путем или на 
други начин, уз уплату прописане накнаде у висини 
нужних трошкова упућивања.
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ПРИНЦИП ПРОАКТИВНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Поред остваривања утврђених обавеза по основу овог 
закона, локалне самоуправе као део система јавнe 
власти имају обавезу континуираног унапређивања 
проактивне транспарентности – путем Информатора ( 
оппштински Информатор) и службене веб презентације, 
као и пружања информација и услуга грађанима 
електронским путем. Потребно је нагласити да су 
унапређења у смислу боље доступности и коришћења 
Информатора, као и израда новог правилника о садржају 
веб презентација и објављивању електронских услуга 
органа јавне управе укључени у нови Акциони план 
Стратегије РЈП, а нови закон о приступу информацијама 
од јавног значаја тренутно на јавној расправи,  јача 
одговорност и проширује обухват субјеката који су у 
обавези да поступају по захтевима за информацијама.
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МЕТОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
На узорку од пет општина, истраживање има у фокусу 
принцип 4 Одговорност јавних власти и то са аспекта 
примене постојећег законодавног и институционалног 
оквира на нивоу локалне самоуправе права на приступ 
информацијама од јавног значаја. Истраживање 
и  преглед локалне праксе обухватају Суботицу, 
Бачку Тополу, Кањижу, Руму и Сомбор. Планиране 
активности реализоване су уз активно учешће свих 
заинтересованих страна како у припреми тако и у 
њиховој реализацији, али и у процени и самопроцени 
ефеката спроведених мера и активности у остваривању 
права на приступ информацијама од јавног значаја. 
Спроведене активности у периоду од јуна 2017. до 
марта 2018. године обухватиле су локалне јавне 
дебате, локални тематски округли сто, истраживање 
путем упитника,преглед локалне праксе информисања 
јавности и грађана од стране локалне самоуправе, и 
организацију фокус група у општинама, као и објаву 
аналитичких прилога на онлине порталу Маглочистач. 
Укупни резултати истраживања указују на постојање 
различите перцепције о ефективном функционисању 
локалне јавне управе у области приступа информацијама 
од јавног значаја – са аспекта самих локалних 
самоуправа са једне и грађана, ОЦД и локалних медија 
– као корисника њихових услуга са друге стране.

Учесници локалних јавних дебата и округлог стола ( Рума, 
Сомбор, Суботица, укупно 62 учесника, од којих је осам 

https://maglocistac.rs
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представника локалне самоуправе (то јест службеника 
локалне самоуправе надлежних за процедуру обраде 
захтева по основу закона), шест локалних медија (два из 
Суботице и по један из других општина), и 48 локалних 
организација цивилног друштва активних у различитим 
областима- рад са младима, заштиту животне средине, 
оснаживање жена, синдикална права, заштиту права 
грађана – локални Омбудсман, остваривање права 
националних мањина, развој локалне демократије и 
грађанског друштва.  Извештај и коментари прикупљени 
током јавне дебате и фокус група одржаних са истом 
циљном групом чине саставни део ове анализе. Питања 
из упитника послужила су као основ за прикупљање 
информација и искустава, како корисника процедуре 
по основу захтева за информације од јавног значаја, 
тако и оних који по различитим основама прате рад 
локалне самоуправе. Током истраживања прикупљено 
је 46 упитника, од којих је пет из локалних самоуправа 
попуњених од стране надлежног службеника (службе), 
четири локална медија (све општине изузев Бачка 
Топола), и 37 од стране организација цивилног друштва, 
у највећем броју из Суботице и Сомбора (18).  

У припреми истраживања припремљени су посебни 
упитници за локалне самоуправе и за организације 
цивилног друштва и медије, при чему су питања за 
фокус групе дефинисана  у складу са четири кључна 
критеријума у области пружања информација од јавног 
значаја: 
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а) проактивна транспарентност, б)  целовитост, ажурност, 
разумљивост и доступност информација, ц) начин, 
процедуре и локална пракса пружања информација у 
складу са законом, д)  редовност праћења, анализе  и 
извештавања о локалној пракси остваривања права на 
информације од јавног значаја. У том смислу посебно 
су дефинисана питања за обе циљне групе понаособ 
од којих је тражена квалитативна процена 1) примене 
принципа проактивне транспарентности, 

2) целовитости, правовремености, разумљивости 
и доступности пружених информација, ц) локалне 
праксе информисања путем општинског Информатора, 
службене вебстране и захтева за информације од јавног 
значаја) редовности праћења и извештавања о локалној 
пракси остваривања права на информације од јавног 
значаја. На овај начин добијен је упоредни увид у праксу  
улоге локалне самоуправе у информисању јавности са 
једне стране и примену процедуре достављања захтева 
по основу закона.  
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ОСНОВНИ НАЛАЗИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник за обе циљне групе је у уводном делу садржавао 
основне податке о концепту и принципима јавне 
одговорности који подразумева проактивни приступ 
органа јавне власти  информисању јавности  - принцип 
благовремености, свеобухватности и разумљивости. 

У уводном образложењу истраживања спроведеног у 
пет наведених општина испитаницима је наглашена 
чињеница да је реч о процени корисника услуга (ОЦД, 
грађана и локалних медија)  и самопроцени (надлежне 
службе ЈЛС) проактивног приступа информисању 
јавности и грађана у односу на благовременост, 
свеобухватност, разумљивост и доступност информација. 

Током самог истраживачког процеса, комуникацијом су 
обухваћени запослени у надлежним службама у локалним 
самоуправама – служба за односе са јавношћу, кабинет 
градоначелника, скупштинска служба, канцеларија за 
локални економски развој, при чему је за попуњавање 
упитника било неопходна њихова узајамна сарадња, 
а као резултат истраживачки тим добио је попуњени 
упитник који је прошао кроз више надлежних служби 
за пружање информација од јавног значаја.  
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ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Проактивни приступ информисању, правовремено и 
разумљиво информисање грађана

Свих пет локалних самоуправа сматра да су активности 
на плану информисања јавности и грађана у пуној мери  
у складу са принципом проактивне транспарентности, 
те да су захтеви по основу закона, службена веб 
презентација и општински Информатор постали 
саставни део локалне праксе у чијој реализацији 
координисано доприносе надлежне службе и одељења. 
Оцена је такође да се службена веб презентација у 
највећој мери користи и да је у служби проактивног 
информисања јавности, то јест, да садржи свима 
доступна саопштења, да је на видном месту омогућен 
приступ службеном листу, те да се на њој налазе лако 
доступна стратешка и друга документа везана за рад 
локалне самоуправе, Информатор о раду који се уредно 
ажурира, објављују се текстови конкурса и огласа, као и 
одлуке донете по истима.

У општинама у којима су у јавној употреби језици 
националних мањина (четири од пет укључених у 
истраживање) води се рачуна о доследној употреби 
мањинских језика и писма на веб страницама као и 
правовременом објављивању  докумената. Исто тако, 
води се рачуна да Службени листови буду  објављени на 
сајту општине, (где се на пример могу наћи и Службени 
листови општине од 2001 године, а старији службени 
листови су доступни у штампаном облику, и издају се на 
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увид на усмени и писмени захтев тражиоца). 

По правилу на насловној страни налази се Информатор 
о раду општине, који се редовно ажурира. Поред 
наведених, заинтересовани грађани могу поднети захтев 
за приступ информацији од јавног значаја писменим 
путем преко писарнице или путем електронске поште. 
За информисање грађана често се користе и локални 
медији.

Званична интернет презентација свих општина садржи 
вести, информације, документе, позиве за јавне 
расправе, јавне презентације пројеката изградње 
и уређења, јавне позиви за разне конкурсе ЈЛС, 
свака промена плана јавних набавки, одлука и свака 
промена исте о буџету општине, студијe процене 
утицаја на животну средину, као и сви формулари 
за обједињену процедуру планирања и изградње, 
регистар инвеститора, база података о стамбеним 
заједницама, сваки број службеног листа, итд. Сваки 
документ, односно планови и студије који по закону 
морају да буду дати на увид грађанима, налазе се на 
веб презентацијама, као што је обезбеђено грађанима 
и директан увид у иста.
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Поред информације о раду и активностима органа 
локалне самоуправе које се објављују  свакодневно 
на службеном вебсајту града, информације, вести, 
саопштења, позиви, конкурси и слично се објављују и у 
локалним штампаним медијима које по правилу излазе 
једном недељно.

У једној од пет локалној самоуправа (општина Рума) се 
у последње три године успешно примењује и модел 
партиципације грађана у доношењу одлука од значаја за 
локалну заједницу (модел партиципативног буџетирања 
то јест непосредног гласања за локалне пројекте који се 
финансирају из буџета општине). Званична општинска 
интернет презентација користи се како за комуникацију 
са грађанима у припремним активностима тако и током 
целокупног процеса промоције, онлине гласања и објаве 
резултата. Исто тако на општинској вебстрани могу се 
наћи информације о току и реализације раније одабраних 
локалних пројеката у оквиру партиципативног буџетирања.    

У свих пет локалних самоуправа, насловна страна 
званичне интернет презентација садржи информације 
везане за буџет, јавне набавке и подаци о државној 
помоћи и другим видовима финансијске подршке. 
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ 
ПРОАКТИВНОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА 

Свих пет локалних самоуправа оцењује да је 
Информатор о раду општине који се објављује на 
сајту у функцији проактивног информисања и да 
је редовно ажуриран (по правилу једном месечно). 
Представници надлежних општинских служби сматрају 
да Информатор о раду органа општине-града садржи 
све потребне информације које су у служби подизања 
нивоа информисаности грађана. „Информатор је по 
себи сјајан алат“ за пружање најважнијих информација 
на једном месту о раду органа општине. Сматрају ипак 
да је слабост истог у томе да је приступачан само у 
електронској верзији, те грађанима који не користе 
интернет није у довољној мери доступан. Сматрају 
такође да је Информатор о раду израђен у складу са 
Законом о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја и садржи све неопходне елементе.

Ипак, у четири од пет локалних самоуправа оцењује 
се да су могућа и потребна побољшања, те иако се 
Информатор редовно ажурира, садржане информације 
је потребно проширити и изван обавезних елемената 
прописаних законом, али не и на штету квалитативног 
унапређења у смислу његове садржајности.

Оцењује се такође да Информатор о раду, у складу са 
обавезама локалне самоуправе, садржи превелики 
број информација. Надлежни службеници сматрају 
да је до свих информација могуће доћи и да су 
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доступне информатички просечно образованој 
популацији, али је немогуће побољшање са аспекта 
разумљивости информација, јер се „информације не 
могу постављати на разумљивији или мање разумљив 
начин“. Информације које садржи информатор постоје, 
а разумљивост није појам који утиче на њихово 
постојање нити се разумљивост може повећати или 
смањити. Информатор има одељак са садржајем у коме 
је видљиво где се у оквиру објављених информација 
налазе које су потребне и сама претрага Информатора 
би требала бити релативно лака.
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Информатор о раду органа локалне самоуправе се 
(по правилу и на основу увида) ажурира на месечном 
нивоу, што је знатно ажурније од једногодишње 
законске обавезе. Једна од пет   Општинских управа 
(општина Кањижа) је добитник признања за допринос 
афирмисању права на приступ информацијама од 
јавног значаја и транспарентности у раду, у категорији 
органа јавне власти локалне самоуправе за 2015. 
годину. Награда је додељена од стране Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.
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ЉУДСКИ, ОРГАНИЗАЦИЈСКИ И ФИНАНСИЈСКИ 
РЕСУРСИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ПРУЖАЊА 
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У свих пет локалних самоуправа постоји задужени 
службеник (служба) за пружање  информација од 
јавног значаја на овим пословима који ради већ дужи 
низ година и поседује адекватно искуство. Надзор над 
спровођењем остваривања права на информације 
од јавног значаја врши начелник општинске управе. 
Све локалне самоуправе указују на потешкоће, са 
једне стране, због забране запошљавања, а са друге 
стране због све већих административних и законских 
обавеза локалне самоуправе. У целини сматрају да су 
организацијски и финансијски ресурси задовољавајући 
на овом пољу, али мањак запослених скоро онемогућава 
испуњавање свих обавеза. 

Обука запослених и надзор над спровођењем  нису 
организоване на адекватном нивоу. 

Указује се на проблем да често по захтевима за 
приступ информацијама од јавног значаја поступа 
један службеник, коме то није основна делатност, 
него те послове обавља уз своје редовне послове 
радног места, што није добро решење. Због 
извршене рационализације (која је још увек у току) 
не постоји довољно обучених људских ресурса нити 
задовољавајућих организацијских капацитета да се 
ове функције локалне самоуправе врше на бољи начин.
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Такође, указује се да су надлежни службеници упознати 
са својим обавезама из Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 

У две од пет локалних самоуправа оцењује се да 
постоје задовољавајући ресурси, како у људском тако и 
у организацијском и финансијском погледу, да је обука 
благовремено извршена, а надзор се врши од стране 
одговорног лица у органу локалне самоуправе. Према 
речима Значајно је истаћи да је могућа комуникација 
са канцеларијом Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности у случајевима 
када је то неопходно, ради уједначавање праксе 
приликом примене Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја.

Међутим, простора за унапређење и додатно упознавање 
носилаца јавних овлашћења са својим обавезама у 
погледу пружања информација од јавног значаја и даље 
постоји. У пракси не постоје потешкоће када су тражене 
информације у поседу органа локалне власти, али има 
простора за унапређење транспарентности и додатне 
обуке у ситуацијама посебно када су јавна предузећа и 
установе у поседу тражених информација. 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ОБРАДА ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

На питање о броју одговора-информација  
благовремено достављених на упит грађана-локалних 
медија у протеклом периоду (евиденција за период 
јануар - новембар  2017 – број  достављених захтева, 
број одговора, број решења о одбијању захтева, 
административни трошак пружања информација), 
надлежни службеници су унели конкретне податке.
У свих пет локалних самоуправа води се евиденција о 
достављеним захтевима и достављеним одговорима 
у законом прописаном року. Међутим, не постоји 
евиденција или пракса израде обједињених 
периодичних извештаја који би као такви био достављан 
на увид јавности. 

Према подацима из највеће локалне самоуправе, за 
2017. годину (град Суботица, јануар-децембар), наводи 
се следеће:

• Скупштина – број достављених захтева 6, број 
одговора 6;

• Градоначелник – број достављених захтева 50, број 
одговора 48, број  одбијених захтева 2;

• Градско веће – број достављених захтева 1, број 
одговора (делимичан ) 1, број одбијених 1;

• Градска управа – број достављених захтева 130, број 
одговора 94, број одбијених 7
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У најмањој локалној самоуправи (општина Бачка 
Топола) у периоду јануар – новембар 2017. године број 
поднетих захтева за приступ информацији од јавног 
значаја је 25. Број усвојених захтева је 25, што значи да 
је у сваком појединачном случају дат одговор. Решења 
о одбијању захтева није било и ни у једном случају 
није био наплаћен административни трошак пружања 
информација. 

Према евиденцији достављених захтева у периоду 
јануар -децембар  2017: надлежне службе у свих пет 
укључених локалних самоуправа спровеле су поступак 
на начин  да су у највећем броју случајева благовремено 
достављене тражене целовите информације. 
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Преглед поднетих захтева за свих пет локалних 
самоуправа:

Укупан број достављених захтева 327

Укупан број целовитих благовремених 
одговора

298

Укупан број делимичних и накнадно поново 
достављених одговора

16

Укупно одбијених захтева – због 
ненадлежности локалне самоуправе 

13

 
ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ  „ЋУТАЊА АДМИНИСТРАЦИЈЕ“ 

Надлежне службе у свих пет обухваћених локалних 
самоуправа примају захтеве за приступ информацијама 
од јавног значаја писменим путем, преко писарнице 
или електронским путем. Према речима испитаника, 
у протеклом периоду (јануар -децембар 2017) није 
забележен случај одбацивања захтева, нити је покренут 
поступак због „ћутања администрације“.   Одговори 
се достављају благовремено. Само у једном случају, 
током 2017. години на један захтев није достављен 
одговор благовремено, грешком службеника. 
Поред овога, забележен је и пример да надлежни 
службеник за поступање по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја није благовремено 
доставио тражену информацију, искључиво из разлога 
недовољне стручности у институцијама које су у поседу 
информације о значају и обавези  достављање исте. 
Са интензивнијом праксом последњих година дошло 
је до пораста свести у надлежним службама о значају 
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достављања благовремених одговора тражиоцу 
информације. Указује се такође на случајеве када није 
могуће испунити законски рок, јер постоје ситуације 
када локална самоуправа не располаже траженом 
информацијом, или је у питању неки од законом 
предвиђених услова када се одбија давање тражене 
информације од јавног значаја, или је захтев неуредан, 
а тражилац информације га не уподоби по достављеном 
упутству у остављеном року.

СЛУЖБЕНЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Свих пет локалних самоуправа сматра да је службена 
веб страна у целости или највећим делом  усклађена 
Смерницама за израду веб презентација органа 
државне управе и јединица локалне самоуораве (2014). 
Указује се на чињеницу да су запослени у одсеку за 
информатичко-техничке послове  упознати са садржајем 
ових смерница, али и на потребу да се прилагођавање 
званичне веб презентације врши поступно, у фазама у 
зависности од расположивих финансијских и  људских 
ресурса. Тако на пример, током 2015. године оцењиване 
су и рангиране све јединице локалне самоуправе 
у Србији, при чему је Општина Кањижа на овом 
рангирању имала индекс 54, на скали од 0 до 100, и 
тако се нашла на 19. месту. Та вредност индекса знатно 
је изнад просека свих ЈЛС у Србији. Указано је исто 
тако на потребу редовнијег и континуираног праћења 
квалитета службене презентације ЈЛС , будући да након 
2015. године није било активности надлежних органа 
на том плану.
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ПРЕГЛЕДНОСТ И ДОСТУПНОСТ ЗВАНИЧНИХ 
ОПШТИНСКИХ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Свих пет локалних самоуправа оцењује да је званична 
веб страна у највећој мери доступна и приступачна 
за грађане просечне или слабије информатичке 
оспособљености те да садржи информације о раду 
и функционисању локалне самоуправе (стратешка 
документа, правилник о систематизацији радних места, 
информатор о раду, одељак документи, службени лист). 
Веб странице су према речима испитаника у стању 
континуираног унапређивања – како садржаја тако и 
изгледа. У општинама у којима је у службеној употреби 
више језика, додатни напор представља и адекватно, 
благовремено превођење и објава информација на 
језицима националних мањина. У највећем броју 
случајева, део вебсајта који се односи на документе у 
раду са странкама (око 200 образаца захтева) је доступан 
како на српском, тако и на мађарском и хрватском језику.

Недавне промене у дизајну веб стране које су примењене 
у две локалне самоуправе, показују да је потребно време 
за „навикавање“ на промењени дизајн. На пример, у 
случају општине Кањижа, одлука о разврставању шест 
већих области на почетној страници веб презентације, 
умногоме је допринело нивоу прегледности, самим 
тим и приступачности информација од јавног значаја. 
Наиме на почетној страници се налази 6 „фиока“ 
јасно подељених на следеће области: Локална 
самоуправа (вести, документа, информације везане за 
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рад општинске управе, општинског већа и скупштине 
општине), Visit Kanjiža (информације везане за туризам 
општине), e-Services (електронске услуге Општинске 
управе општине Кањижа), Business (пословне вести 
о привреди, могућностима за улагање), Calendar 
(информације за сваки месец о манифестацијама, 
културним и спортским програмима свих институција 
и цивилних организација, као и Општине Кањижа), My 
Kanjiza (вести о активностима невладиних организација 
и институција на територији општине). 

На под-сајту Локална самоуправа се налазе све 
информације које грађане могу да интересују: стратешка 
документа, правилници о раду и систематизацији 
радних места, Информатор о раду, имамо одељак 
„Документи“ и континуирано се поставља службени 
гласник. Као општина у којем је у службеној употреби 
и српски и мађарски језик, посебно се води рачуна о 
двојезичности, што у многоме повећава приступачност 
информација за грађане од којих је 80% мађарске 
националности.
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На веб страни општине Рума, на пример, у плану је и 
постављање издања „Службених листова општина 
Срема“ ради лакшег приступа грађана објављеним 
прописима, иако се исти већ објављују на сајту. За 2018. 
годину су издвојена и средства за израду новог сајта, 
који би у потпуности био оптимизован и за мобилне 
андроид и ајфон платформе. 

Занимљиво запажање истичу у локалној самоуправи 
Суботица, наглашавајући да је званични градски 
вебсајт доступан и није потребна посебна информатичка 
образованост да би се истоме приступило и да би се 
нашле тражене информације. Са друге стране, локална 
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самоуправа није у могућности да информације о 
раду и функционисању локалне самоуправе учини 
разумљивијим. Подаци су дати, постављени и лако 
доступни (стратешка документа, правилници о 
систематизацији радних места, Информатор о раду, 
Службени лист, документа...) али обезбеђивање 
разумљивости за све кориснике, код докумената која 
се постављају у изворном облику, није могуће  без 
укључивања стручног тима који би утврдио шта је 
просечан грађанин, или проценио степен разумљивости 
информација. То јест кључно питање је „како превести 
неразумљиве делове на разумљиве, а да се тиме не 
задире у тачност те посебне врсте превода“
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ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

Три од пет локалних самоуправа користе друштвене 
мреже као средство информисања, при чему се свака 
вест која се поставља на под-сајт „Локална самоуправа“ 
аутоматски појављује на Facebook профилу (пример 
општине Кањижа). Поред Facebook налога, у употреби 
је (у случају општине Кањижа) и Twitter страница која 
се редовно користи дељењем садржаја са званичне веб 
презентације, као и кроз пријем притужби и коментара 
грађана.
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КОМЕНТАРИ И ЗАПАЖАЊА ПРЕДСТАВНИКА ЈЛС

У свих пет локалних самоуправа надлежни службеници 
сматрају да грађани и организације цивилног друштва 
користе званични вебсајт општине као главни извор 
информисања о раду локалне самоуправе (одговор -   
слажем се) 

У четири локалне самоуправе  евидентна је већ устаљена 
пракса да грађани и организације цивилног друштва 
користе упитник за добијање информација од јавног 
значаја који је постављен на видном и приступачном 
месту на општинском сајту (одговор - слажем се). 
Само у једној локалној самоуправи надлежна служба 
оцењује да грађани и организације цивилног друштва 
не  користе (у довољној мери) упитник за добијање 
информација од јавног значаја који је постављен на 
видном и приступачном месту на општинском сајту. 
(Одговор : не слажем се). 

Једна локална самоуправа оцењује да општинска 
управа благовремено доставља целовите одговоре на 
постављена питања без накнадних жалби (Одговор : 
потпуно се слажем) 

Четири локалне самоуправе оцењују да општинска 
управа благовремено доставља целовите одговоре на 
постављена питања без накнадних жалби (Одговор :  
слажем се)

Што се тиче коришћења општинског Информатора, у 
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три локалне самоуправе надлежне службе сматрају 
да грађани и организације цивилног друштва користе 
Општински Информатор као  приступачан и свима 
разумљив извор информисања о раду локалне 
самоуправе (Одговор: слажем се). 

Надлежне службе у три локалне самоуправе сматрају 
да општинска управа редовно прати остваривање 
локалне праксе приступа информацијама од јавног 
значаја и о томе извештава заинтересоване грађане и 
организације цивилног друштва (одговор : слажем се). 
У једној локалној самоуправи оцењују да општинска 
управа недовољно редовно прати остваривање 
локалне праксе приступа информацијама од јавног 
значаја и о томе извештава заинтересоване грађане и 
организације цивилног друштва (одговор: не слажем 
се). 

У једном случају добијени одговор указује на 
недовољно познавање увођења такве праксе (одговор: 
немам мишљење). Службе у три локане самоуправе 
сматрају да општинска управа недовољно редовно 
извештава грађане и организације цивилног друштва 
о остваривању права на приступ информацијама од 
јавног значаја (одговор: не слажем се), док у преостале 
две локалне самоуправе одговор на ово питање такође 
указује на непознавање такве праксе (одговор : немам 
мишљење) .
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ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 
ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ

Проактивни приступ правовременог и разумљивог 
информисања грађана 

Од 46 испитаника 18 испитаника (39,13%) сматра 
да се проактивни приступ информисању од стране 
локалне самоуправе примењује на више начина а 
информације су у највећој мери доступне на званичном 
сајту општине. 22 испитаника (47,83%) сматра да не 
постоји проактивни приступ информисању грађана од 
стране локалне самоуправе те да су информације које 
се објављују неразумљиве за већину грађана

6 испитаника (13,04% ) не користи информације 
објављене на службеном сајту општине, захтев за 
пружање информација по основу закона нити општински 
информатор. 
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НА КОЈИ НАЧИН СЕ НАЈЧЕШЋЕ ИНФОРМИШЕТЕ О 
РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ?

36 испитаника (78,26%) користи  званичну веб страницу 
и интернет за информисање о раду локалне самоуправе. 
10 испитаника (21,74)  користи локалне медије, штампу 
и локалну телевизију за информисање о раду локалне 
самоуправе.
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ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ 
ПРОАКТИВНОГ ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА

Знатан број испитаника (69,56%) не користи општински 
Информатор као начин информисања о раду локалне 
самоуправе нити га препознаје као облик проактивног 
информисања грађана, с обзиром да у углавно користе 
информације постављене на слубеној веб презентацији. 
Само 9 испитаника (19,57%) повремено и по потреби 
користи општински Информатор, при чему указују 
на  потешкоће у налажењу тражених информација, 
разумљивости објављених информација и (не)
ажурираних података. Њих 10,87% редовно користи 
општински Информатор за области од интереса за 
њихове активности, при чему наилазе на потешкоће 
у налажењу тражених информација, неразумљивости 
објављених информација, ригидном формату 
Информатора, недоступности архивираних података.
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ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ПО ОСНОВУ ЗАХТЕВА 
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Од укупног броја анкетираних, 38 испитаника (82,61) 
сматра да су тражене информације достављене у 
прописаном року, задовољавајуће или делимично 
задовољавајуће, али евиденцију о поднетим захтевима 
не воде.  Од укупног броја њих 17.39%  не користи захтев 
нити се ослања на овај вид добијања информација од 
јавног значаја.
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ПРЕГЛЕДНОСТ И РАЗУМЉИВОСТ РАСПОЛОЖИВИХ 
ИНФОРМАЦИЈА И ДОКУМЕНАТА НА ОПШТИНСКОЈ 
ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
   
Готово половина испитаника (45.65%) „користи у великој 
мери“ општинску интернет страницу и додају такође да 
„је једна од бољих у  Србији“ са аспекта прегледности, 
разумљивости ажурирања расположивих информација 
и докумената. Исти број испитаника редовно користи 
веб страну за информисање о садржају усвојених и 
објављених докумената, али неколико испитаника из 
организација цивилног друштва указује на недостатак 
архивираних докумената који се током промена веб 
презентације не сачувају на довољно приступачној 
локацији.  

Више од половине испитаника  (56.52%) сматра да 
веб страница доприноси унапређењу комуникације 
локалне самоуправе са грађанима, али не нужно и 
повећању транспарентности рада органа јавне власти 
(један број учесника фокус групе у Сомбору указује и на 
претерано коришћење интернета и комуникацији ЈЛС 
са грађанима што не може бити замена за директну 
комуникацију и консултовање у процесу усвајања јавних 
политика). 

Што се тиче ефикасности пружања јавних услуга њих 
66.66% оцењује да услуге путем интернет презентације 
„доприносе унапређивању ове праксе али да има још 
простора за побољшања “.
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Знатан број испитаника (32 од 46) сматра да је општинска 
веб презентација доступна грађанима који су у прилици да 
користе интернет (техника, информатичко образовање). 
За остале категорије потребно је побољшати доступност 
и разумљивост објављених докумената (за осигурање 
доступности ових информација за подручне јединице у 
сеоским месним заједницама на пример). 

Што се тиче активности ЈЛС на друштвеним мрежама, 
највећи број испитаника (41 од 46) сматра да локална 
самоуправа недовољно користи  друштвене мреже, 
односно да је у веома малој мери присутна и то углавном 
у случајевима најаве локалних догађања или изборних 
активности. Више испитаника корисника друштвених 
мрежа указује такође на недовољно ажурирање 
информација на друштвеним мрежама и њихово 
нередовно администрирање.
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ЗАКЉУЧНА 
ЗАПАЖАЊА
Резултати истраживања локалне праксе проактивне 
транспарентности у пет локалних самоуправа у највећој 
мери потврђују чињеницу да се на нивоу власти 
најближем грађанима у највећој мери  поштује Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја.   
Број од преко 300 захтева достављених  у периоду од 12 
месеци, као и висок проценат (преко 90%) целовитих 
и благовремено достављених одговора  указује такође 
да је процедура постала саставни део перформанси 
локалне самоуправе.  Ово тако упућује на закључак да 
код надлежних службеника у администрацији постоји 
и све је више присутна свест о значају ове функције 
локалне самоуправе.

Свих пет локалних самоуправа велику пажњу посвећују 
службеној веб презентацији као својеврсној „интернет 
разгледници“ доступној за све просечно информатички 
образованим грађанима. 

Испитаници из редова организација цивилног друштва 
у највећој мери користе веб презентацију као извор 
информисања, као и доступне услуге које пружа 
локална управа путем интернета. Администрирање и 
ажурирање веб презентација подразумева адекватне 
људске и техничке ресурсе, што је према речима 
учесника фокус групе, потребно у континуитету 
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свакодневно обезбеђивати. Као и у случају процедуре 
достављања захтева по основу закона, указује се на још 
увек недовољне и недовољно обучене људске ресурсе у 
локалним самоуправама. Исто тако у врло ограниченом 
обиму локалне самоуправе користе друштвене мреже, 
највише у случају информативних кампања или најава 
догађаја, али не и у континуитету.  

У свих пет локалних самоуправа Информатор о 
раду општинских органа у ПДФ формату који се 
ажурира углавном на месечном нивоу. Информатора  
садржи најбитније податке у вези са радом органа 
локалне самоуправе, и налази се на насловним 
страницама веб презентације или се могу наћи на 
одговарајућем подменију. Истраживање је ипак 
показало да заинтересовани грађани и ОЦД тешко 
могу да дођу до тражених информација с обзиром на 
формат овог документа. Његово реформатирање и 
прилагођавање корисницима знатно би допринело 
унапређењу  принципа и локалне праксе проактивне 
транспарентности.
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