
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ 

УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БР. 18/16) 

 

 

Обавештавамо грађане да је члановима 9. и 103. новог Закона о општем управном 

поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16), који су ступили на снагу 8.6.2016. године, 

прописано да су државни органи и органи јединица локалне самоуправе дужни да по 

службеној дужности, прибављају податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, који су неопходни за одлучивање о управној ствари, електронски и на други 

начин предвиђен законом или другим прописом, а којим се омогућава правна сигурност 

и економичност поступка, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке 

прибавити сама. На сајту можете наћи изјаву Образац 1, коју ћете добити да попуните 

приликом подношења захтева у Управи ГО Савски венац, да сте упознати са овим 

одредбама Закона о општем управном поступку, да сте сагласни да орган за потребе 

поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о 

којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно 

да желите да сами, за потребе поступка, прибавите потребна документа. 

 

Такође вас обавештавамо да приговор, жалбу или притужбу на поступање запослених у 

Управи Градске општине Савски венац у вези са применом члана 103. Закона о општем 

управном поступку можете упутити Милановић Гордани, самосталном стручном 

сараднику - начелнику Одељења за општу управу Градске општине Савски венац, I 

спрат, канцеларија 17, тел. 011/20-61-713, e-mail: milanovicg@savskivenac.rs  која је 

дужна да размотри оправданост поднетог приговора, жалбе или притужбе, те да, 

уколико оцени да је поднети поднесак оправдан, упозори запосленог на пропуст у раду. 

 

Државни органи могу своје захтеве за прибављање података из службених евиденција 

достављених Управи ГО Савски венац у складу са чл. 9. и 103. Закона о општем 

управном поступку доставити лицу овлашћеном за пријем ових захтева: Оливера 

Пауновић, виши референт за бирачки списак и административно канцеларијске 

послове у Одељењу за општу управу, канцеларија број 17, први спрат, тел. 011/20-

61-712, e-mail: paunovico@savskivenac.rs            

 


