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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

OПШТИНЕ БЕЧЕЈ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

 

 Информатор о раду Општинског правобранилаштва Општине Бечеј, припремљен је на 

основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/2010, 36/2010 и 105/2021), а у складу 

са Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник 

РС“ бр. 10 од 28.01.2022. године).  

 

 Седиште Општинског правобранилаштва Општине Бечеј је на адреси:   

 Трг Ослобођења 2 

 21 220 Бечеј 

 

 Контакт телефони:   

 

+38121 6811806 

                                                                               

+38164 8959003 (заменик Општинског правобраниоца општине Бечеј)  

     

 Адреса електронске поште: 

 

 pravobranilac@becej.rs 

 

  

Матични број: 08359466 

 ПИБ 100742635 

           ЈБКЈС 08373 

 

 Особа одговорна за тачност и доступност података, правилну израду,  објављивање и 

редовно ажурирање података Информатора је заменик правобраниоца Општине Бечеј, 

Љиљана Андрић. 

 Први пут се објављује посебни Информатор о раду Општинског правобранилаштва 

општине Бечеј.  

 Информатор о раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј није објављен у 

склопу Информатора о раду општине Бечеј, на интернет страници општине Бечеј, али је 

објављен на истој интернет страници, правобранилаштво нема засебну интетнет страницу.  

( Линк: http://www.becej.rs/sr/ ) 

У зграду општине Бечеј улаз је обезбеђен за особе са инвалидитетом, канцеларија 

Општинског правобранилаштва број 42, налази се на спрату исте зграде, а зграда нема лифт. 

 Увид у Информатор о раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј  може се 

извршити у просторијама зграде општине Бечеј у фаху Општинског правобранилаштва 

општине Бечеј у приземљу код портирнице на адреси Трг Ослобођења 2 Бечеј, а на захтев 

заинтересованог лица Информатор се може издати у штампаном облику.  

 Радно време Општинског правобранилаштва општине Бечеј  је од 07.00 часова  до 

15.00 часова, сагласно радном времену општинске управе Бечеј, имајући у виду да се 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј налази у згради општине на адреси Трг 

Ослобођења 2. 

 

 Субота и недеља су нерадни дани. 
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  2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 

БЕЧЕЈ 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј у правним поступцима пред судовима,  

органима управе и другим надлежним органима, заступа Општину Бечеј, ради остваривања и 

заштите имовинских права и интереса општине. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј у складу са законским и подзаконским 

актима, пред судовима, органима управе и надлежним органима заступа органе општине, 

посебне организације, службе и друге организације, које немају својство правног лица, органе 

и посебне организације које имају својство правних лица, а чије се финансирање обезбеђује из 

буџета општине и установе чији је оснивач општина, а чије финансирање се обезбеђује из 

буџета општине, у правним поступцима у којима сви субјекти учествују као странке, или 

умешачи, о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку и у свим 

другим случајевима предвиђеним законом. 

У вези члана 2. става 4. Закона о правобранилаштву Одлуком о општинском 

правобранилаштву општине Бечеј, првом и другом изменом исте  ("Службени лист Општине 

Бечеј", број 3/2015, 10/19 и 23/20), прописано је да послове из надлежности Општинског 

правобранилаштва општине Бечеј, обавља Правобранилац општине Бечеј и заменик 

правобраниоца општине Бечеј.  

Послове Општинског правобранилаштва општине Бечеј обављају правобранилац 

општине Бечеј, заменик правобраниоца општине Бечеј, и правобранилачки приправник у 

складу са Правилником о систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву 

Општине Бечеј од 03.02.2017. године и Правилником о првим изменама и допунама 

правилника о систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву општине Бечеј 

од 14.12.2020. године.   

Радом Општинског правобранилаштва општине Бечеј руководи правобранилац општине 

Бечеј. Када је правобранилац општине Бечеј одсутан или спречен да руководи Општинским 

правобранилаштвом, мења га заменик. 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
   

Правобранилац општине Бечеј  
(1 правобранилац) 

  

Заменик Правобраниоца општине 

Бечеј 
(1 заменик) 

  

Правобранилачки приправник   
(1 извршилац) 
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3. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  

 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј, је заступник општине Бечеј пред 

судовима, органима управе и другим органима када општина Бечеј има положај странке или 

умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Општинско 

правобранилаштво општине Бечеј може да заступа и јавне установе чији је оснивач општина 

Бечеј, а које се финансирају из буџета општине Бечеј. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј предузима и поступке које претходе 

вођењу поступка, сачињава опомене, предлоге за споразумно решење спорних односа, 

закључује вансудска поравнања, даје правна мишљења на уговоре, одлуке и друге акте 

имовинско-правног карактера. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј може на основу посебно датог пуномоћја 

заступати и друга правна лица чији је оснивач општина Бечеј. 

Општинском правобранилаштву општине Бечеј могу се доставити ради давања правног 

мишљења нацрти правних послова које закључују субјекти које заступа ако ти правни 

послови за предмет имају имовинска права и обавезе општине Бечеј, односно тих субјеката. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј може давати правна мишљења о другим 

имовинскоправним питањима субјектима које заступа. 

Општинског правобраниоца општине Бечеј и његовог заменика, поставља и разрешава 

Скупштина општине Бечеј,  на предлог Комисије за кадровска, административна питања и 

радне односе, на период од 5 година. 

Општински правобранилац општине Бечеј и његов заменик, истеком рока од 5 година, 

на који су постављени, могу бити поново постављени. 

Општински правобранилац општине Бечеј за свој рад и рад Општинског 

правобранилаштва општине Бечеј, одговара Скупштини општине Бечеј, а његов заменик и 

друга лица запослена у Општинском правобранилаштву општине Бечеј за свој рад одговарају 

Општинском правобраниоцу општине Бечеј.   

Правилником о систематизацији радних места у Општинском правобранилаштву 

општине Бечеј и Правилником о првим изменама и допунама правилника о систематизацији 

радних места у Општинском правобранилаштву општине Бечеј, утврђено је да послове из 

надлежности Општинског правобранилаштва општине Бечеј врши Општински правобранилац 

општине Бечеј  и заменик Општинског правобраниоца општине Бечеј.    

Општински правобранилац општине Бечеј или његов заменик руководи радом 

Општинског правобранилаштва општине Бечеј и уређује организацију Општинског 

правобранилаштва, одлучује о правима по основу рада и радних односа запослених у 

Општинском правобранилаштву, предузима правне радње и користи правна средства пред 

судовима и другим надлежним органима ради правне заштите имовинских права и интереса 

општине Бечеј и других правних лица која су основана од стране општине и финансирају се из 

њеног буџета, прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које 

заступа и обавља друге послове из своје надлежности у складу са Законом о 

правобранилаштву, Одлуком о општинском правобранилаштву и њеним изменама, као и 

Статутом општине Бечеј. 

  3.1 ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

  Тренутно није постављен 
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  3.2 ЗАМЕНИK ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

Љиљана Андрић 

  е-mail: pravobranilac@becej.rs 

 

  4. ЈАВНОСТ РАДА 

Рад Општинског правобранилаштва Општине Бечеј доступан је јавности у складу са 

одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Јавност у раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј, ограничена је или 

искључена само у случајевим када је то одређено законом, другим прописом или другим 

актима надлежног органа. 

Јавност у раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј, обезбеђује се давањем 

информација средствима јавног информисања и обезбеђивањем услова за несметано 

обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј не располаже идентификационим 

обележјима за праћење рада органа, нити запослени у Општинском правобранилаштву имају 

идентификационо обележје. 

Могућност присуства рада зависи од могућности присуства јавности рочиштима, о чему 

одлучује суд а не овај орган, увид у предмет могућ је по приказу овлашћења од странака у 

предмету обзиром на природу поступка и обавезе заштите података о странкама у поступку. 

Адреса за пријем поште је: Бечеј, Трг Ослобођења 2, Општинско правобранилаштво 

општине Бечеј, или лично предајом поште у фах Општинског правобранилаштва у приземљу 

зграде општине на наведеној адреси. 

  5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

У периоду од 30. децембра 2020. године (од момента ступања на функцију тренутног 

заменика ОП Бечеј), током 2021. и 2022. године, затечен је поступак који је био у току по 

захтеву приступу инфорамцији од јавног значаја запримљен, од стране «Бечејског удружења 

младих» који се односио на питање колико средстава и којим адвокатима је исплаћено у 2019. 

и 2020. години поводом уједа паса. 

 

 

6. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА  

 

 На основу Закона о правобранилаштву (Сл. гласник РС, број 55/2014) донета је Одлука о 

Општинском правобранилаштву општине Бечеј, прва и друга измена исте  ("Службени лист 

Општине Бечеј", број 3/2015, 10/19 и 23/20), којима је прописано да: 

 - Општинско правобранилаштво општине Бечеј  у правним поступцима пред судовима,  

органима управе, и другим надлежним органима, заступа општину Бечеј, ради заштите њених 

права и интереса, када општина Бечеј  има положај странке или умешача, о чијим правима и 

обавезама се одлучује у том поступку. 

 - Општинско правобранилаштво општине Бечеј, пред судовима, органима управе и 

другим надлежним органима, поред органа управе заступа и установе и службе чији је 

оснивач општина а који се финансирају из буџета општине, у свим правним поступцима у 

којима се ови органи појављују у улози странке или умешача, о чијим правима и интересима 

се у том поступку одлучује уз претходно дату пуномоћ. 

  - У случају сукоба имовинских права и интереса општине и других горе наведених 

субјеката правобранилаштво заступа општину. 
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 - Општинско правобранилаштво општине Бечеј, даје правним лицима чија имовинска 

права и интересе заступа, на њихов захтев или по по сопственој иницијативи правна мишљења 

у вези са закључивањем аката који се односе на имовинско-правна питања. 

 - Општинско правобранилаштво општине Бечеј у складу са чланом 14. Закона о 

правобранилаштву подноси Општинском већу извештај о раду за претходну годину најкасније 

до 31.03. текуће године. 

 - Општинско правобранилаштво општине Бечеј овлашћено је да покрене, односно 

поднесе иницијативу за покретање поступка пред судом или другим надлежним органима, 

поводом питања из своје надлежности. 

Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 

прописано је да се исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних 

катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице 

власник или дугорочни закупац, на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората 

геодетских радова. Пре израде елабората геодетских радова власник катастарске парцеле 

решава имовинско-правне односе, а уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, 

сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац. 

Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014,104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018 и 153/2020), и подзаконским 

актима донетим на основу наведеног закона, прописано је да се: 

 

 - Уговори о прибављању и отуђењу непокретности у својини јединице локалне 

самоуправе, закључују по претходно прибављеном мишљењу правобранилаштва јединице 

локалне самоуправе. Такође је прописано и да је Правобранилаштво јединице локалне 

самопураве дужно да поднесе тужбу за поништење уговора о прибављању и отуђењу 

непокретности у својини јединице локалне самоуправе, а који уговор је закључен супротно 

прописима о јавној својини. 

 7.  ПРОПИСИ  

 Надлежности, овлашћења и обавезе Правобранилаштва општине Бечеј утврђени су: 

 

 Законом о правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014), 

 Одлуком о општинском правобранилаштву општине Бечеј, првом и другом изменом 

исте  ("Службени лист Општине Бечеј", број 3/2015, 10/19 и 23/20),  

 Статутом Општине Бечеј ("Службени лист Општине Бечеј", број 5/2019),  

 Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука 

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 

9/2020 и 52/2021), 

 Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014,104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

 Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ( "Службени гласник  РС ", 16/2018) 

  

 Општинско правобранилаштво Општине Бечеј  у раду примењује следеће прописе: 

 Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 72/2011, 49/2013-одлука 

УС, 74/2013-одлука УС и 55/2014, 87/2018 и 18/2020), 

 Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС" бр. 25/82 и 48/88, 

"Службени гласник РС", бр. 46/95 - др. закон, 18/05 - др. закон, 85/2012, 45/2013 – др. 

закон, 55/2014, 6/2015, 106/2015 – др. закон и 14/22), 
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 Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење), 

 Закон о управним споровима ("Службени гласник РС“, бр.111/2009)  

 Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 106/2015 и 106/2016- 

аутентично тумачење, 113/2017- аутентично тумачење и 54/2019), 

 Закон о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС", број 125/2004, 

104/2009 и 50/2018), 

 Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 -

одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", број 1/2003 - 

Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020) 

 Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени 

гласник РС", број 46/2006), 

 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", број 

72/2011, 108/2013, 142/2014, и 88/2015- одлука УС, 95/2018 и 153/2020), 

 Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014,104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

 Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 

65/2013, 15/2015 - Одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. 

закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 – др. закон), 

 Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, 

"Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и "Службени лист РС", број 115/2005 - др. закон), 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 

52/2021), 

 Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", број 53/95, "Службени лист СРЈ", 

број 16/2001 - одлука СУС и "Службени гласник РС", број 20/2009 и 55/2013-одлука УС и 

106/2016- аутентично тумачење), 

 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон 

и 101/2016 – др. закон),  47/2018 и 111/21-др.закон), 

 Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014), 

 Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011- др.закон и 

99/2011 - др. закон, 6/2020 – др. закон и 35/21-др. закон), 

 Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. 

закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), 

 Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник 

РС“ бр.120/2004, 54/2007,54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)   

 Закон о заштити података о личности  („Службени гласник РС“ бр. 87/2018)  

 И друге законске и подзаконске акте зависно од сваког конкретног предмета 

 

 8.  УСЛУГЕ   

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј, у оквиру делокруга утврђених законом 

и другим прописима, не пружа услуге физичким и  правним лицима. 

 9. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА  

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј, имајући у виду делокруг рада и 

надлежности утврђене законима и актима Општине Бечеј, не пружа услуге заинтересованим 

физичким и правним лицима, па самим тим није ни прописан поступак  пружања услуга. 
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 10. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА  

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј, не располаже подацима о пруженим 

услугама, с обзиром на делокруг рада и надлежности утврђене законима и актима општине 

Бечеј.  

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

У складу са чланом 4. Закона о правобранилаштву, средства за рад Општинског 

правобранилаштва општине Бечеј обезбеђена су у буџету општине Бечеј.  

Подаци о приходима и расходима и платама Општинског правобранилаштва општине 

Бечеј, саставни су део Информатора о раду општине Бечеј који се односи на буџет, који је 

објављен на интернет страници општине Бечеј. 

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј не раполаже буџетом, те не спроводи 

поступак јавних набавки, јавне набавке спроводе су у оквиру општинске управе општине 

Бечеј. Такође Општинско правобранилаштво општине Бечеј не даје државну помоћ. 

 13. СРЕДСТВА РАДА 

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј, нема право својине на покретним и 

непокретним стварима, односно средства рада које користи у свом раду представљају 

имовину општине Бечеј.   

 Подаци о средствима рада Општинског правобранилаштва општине Бечеј, саставни су 

део Информатора о раду општине Бечеј, који је објављен на интернет страници општине 

Бечеј. 

  14. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА 

 Носачи информација (списи предмета по уписницима П, И, У, Сл, Јп, Р и К), насталих 

у раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј, чувају се у: 

 - Архиви Општинског Правобранилаштва Општине Бечеј, у Бечеју,  у згради општине 

и Архиву у Сенти. 

  

Општинско правобранилаштво општине Бечеј не поседује електронску базу података: 

заједнички сервер као и сигурносну копију на медију предвиђеном за складиштење података. 

Општинско правобранилаштво општине Бечеј је у току 2021. и почетком 2022. године 

указивало надлежнима на потребу електронске писарнице и електронске базе предемта из 

надлежности Општинског правобранилаштва општине Бечеј. 

 

 

  15. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 1. Списи предмета насталих у раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј:  

 

 - парнични предмети П (тужбе, сви поднесци у парничним стварима, пресуде, жалбе и 

ванредни правни лекови)  

 - извршни предмети И (предлози за извршења, решења донета у извршном поступку, 

правни лекови)  

 - управни предмети У (захтеви за покретање управних поступака, тужбе којима се 

покреће управни спор против управних аката, пресуде и решења, редовни и ванредни правни 

лекови)  
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 - предмети повезани са другим органима Сл (предмети везани за одговоре 

правобранилаштва из своје надлежности другим органима.) 

 - предмети управе општине Бечеј Јп, (писмена која се односе на послове управе у 

општине Бечеј,  предмети правних мишљења, захтеви упућени Општинском 

правобранилаштву општине Бечеј ради давања правног мишљења у вези са закључивањем 

имовинско - правних уговора и дописи који произилазе из истог)     

 - ванпарнични предмети Р (предлози за покретање ванпарничног поступка, решења и 

жалбе) 

 -кривични предмети К (кривични предмети у којима се поставља одштетни захтев 

општине у кривичном поступку, као и иницијални акти за покретање кривичних поступака у 

циљу заштите јавне својине и буџета општине Бечеј) 

  

 16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 Све информације које су настале у раду или у вези са радом Општинског 

Правобранилаштва општине Бечеј, одговорно лице ће саопштити тражиоцу инфорамције, 

ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа 

у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијма од јавног значаја 

("Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), осим када су се 

по закону стекли услови за искључење или органичење од слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

 17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

  Према одредбама Закона о слободном приступу инфорамцијама од јавног значаја 

("Службени гласник РС", бр.12/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), у члану 3. 

дефинисан је орган јавне власти. Сваки орган јавне власти је у обавези да одреди једно или 

више лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Ако овлашћено лице, није одређено, за поступање по захтевима надлежан је руководилац 

органа власти, односно заменик општинског правобраниоца општине Бечеј у конкретном 

случају. 

 Под информацијама од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се 

информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа 

јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има 

оправдани интерес да зна. 

 Тражилац информације подноси писани захтев Општинском правобранилаштву 

општине Бечеј, за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја на адресу 

Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј или лично предајом на фах правобранилаштва у приземљу 

зграде општине на наведеној адреси. 

Тражилац може захтев поднети и усмено на записник, током радног времена, у 

службеним просторијама Општинског правобранилаштва општине Бечеј.  

Такође захтев се може упутити и путем e-mail: pravobranilastvo@becej.rs 

 Захтев за приступ информацијама може поднети свако заинтересовано лице. Тражилац 

не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора садржати назив органа власти, име, 

презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев 

може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј, дужно је да поступи по захтеву у 

законским роковима, без одлагања, а најдуже 15 дана од дана подношења захтева, односно 

дужнo 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 

или упути копију тог документа. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може 

претпоставити да је од значаја за заштиту живота и слободе неког лица, односно за 
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угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, Општинско 

правобранилаштво општине Бечеј ће обавестити тражиоца о поседовању те информације, 

ставити му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију односно 

издати копију тог докуметна у законским роковима-најкасније у рокуод 48 сати од пријема 

захтева. Ако Општинско правобранилаштво општине Бечеј утврди да се захтев односи на 

информације које су садржане у великом броју докумената, услед чега би поступање у року од 

15 дана било отежано, у року од седам дана од дана пријема уредног захтева ће обавестити 

тражиоца о томе и понудити му да захтев прецизира или да оствари увид у документе пре 

него што одреди које су му копије докумената потребне. 

 Ако Општинско правобранилаштво општине Бечеј није у могућности из оправданих 

разлога да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на 

увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију 

документа, дужно је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, 

тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву 

поступи у року и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 

уредног захтева. 

 Општинско правобранилаштво општине Бечеј  је обавезно да омогући приступ или да 

донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

 Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 

проследиће захтев поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, 

према његовом сазнању, документ налази. 

 Тражилац информације има право жалбе, у случају да Општинско правобранилаштво 

општине Бечеј не удовољи захтеву, нити донесе решење којим се захтев одбија, као и на 

закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан. 

 Приликом поступања по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја и повереником примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни 

поступак, осим ако законом није другачије одређено.   

    Општинско правобранилаштво општине Бечеј може да наплати трошкове умножавања 

и упућивања копије документа који садржи тражену информацију. Висина трошкова утврђена 

је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се 

налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", број 8/2006). 


