Секторски програм континуираног стручног усавршавања
запослених у ЈЛС за 2021. годину
Област стручног усавршавања: Добра управа
Назив програма обуке:
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Шифра програма 2021-07-0108
20-21.05. – 03-04.06. – 10-11.06. – 17-18.06.2021.
ДНЕВНИ РЕД
ПРВИ ДАН
10:00 – 10:15

Пријава и регистрација учесника

Акредитован предавач:

Славољупка Павловић, Канцеларија Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности

Модератор:
10:15 – 11:30

Игор Пуцаревић, саветник за добро управљање, СКГО
Увод у Закон о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
• Вредности Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
• Историјат и извори права којима је регулисана област приступа
информацијама
• Начин остваривања права и основни и најважнији појмови из
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Питања и одговори
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00

Пауза
Поступак остваривања права на приступ информацијама од
јавног значаја
• Подношење захтева за приступ информацијама и поступање по
захтеву
• Доношење одлуке по захтеву за приступ информацијама од јавног
значаја
• Поступање Повереника по жалби због повреде права на приступ
информацијама
• Судска заштита права на приступ информацијма од јавног значаја

Питања и одговори
13:00 – 13:15
13:15 – 14:30

14:30 – 14:45

Пауза
Услови за ограничење и искључење права на приступ
информацијама
• „Троделни тест“ (тест јавног интереса)
• Услови прописани чланом 9. Закона
• Злоупотреба права на приступ информацијама
• Однос права на слободан приступ информацијама и права на
заштиту података о личности

Питања и одговори
Завршна реч
Евалуација

Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“.
Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе
Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“,
који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ДРУГИ ДАН
10:00 – 10:15

Пријава и регистрација учесника

Предавач:

Мирјана Станковић, СКГО експерт

Модератор:
10:15 – 11:30

Игор Пуцаревић, саветник за добро управљање, СКГО
Сврха и значај веб презентације ЈЛС у контексту добре управе
– интегративни приступ
• Чему служи веб презентација ЈЛС и коме је намењена?
• Веб презентација органа у контексту добре управе и
дигитализације јавне управе
• Правни оквир за израду и одржавање веб презентације органа
јавне управе
• Елементи веб презентације и кључне карактеристике садржаја у
складу са Уредбом и другим релевантним прописима
• Веб презентација ЈЛС у односу на постојеће Портале и електронска
управна места
• Резултати Swiss PRO процене усклађености постојећих веб
презентација ЈЛС са Уредбом

Питања и одговори
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00

Пауза
Форма, структура и садржај веб презентације ЈЛС
• Како бисте оценили форму, структуру и садржај веб презентације
ваше ЈЛС?
• Технички захтеви
• Дизајн и визуелни аспекти
• Структура веб презентације у складу са Уредбом
• Садржај веб презентације – интегративни приступ
• Посебни захтеви по питању садржаја веб презентације ЈЛС
• Транспарентност и отвореност података

Питања и одговори
13:00 – 13:15
13:15 - 14:30

14:30 – 14:45

Пауза
Институционална подршка, организациони услови и капацитет
људских ресурса
• Колико сте спремни за нови приступ изради, ажурирању и
одржавању веб презентације ЈЛС, у складу са прописима?
• Подршка доносилаца одлука и институционални капацитети
• Организација, процедуре и усмереност на резултате
• Подела улога и одговорности за припрему садржаја, ажурирање и
одржавање веб презентације
• Израда неопходних аката

Питања и одговори
Завршна реч
Евалуација

Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“.
Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе
Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“,
који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

