ИНФОРМАТОР

О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
У ЗРЕЊАНИНУ

Фебруар 2017.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ
У складу са чл. 39 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (''Сл. Гласник РС'' бр. 54/07, 104/09 и 36/10), на основу Упутства за
објављивање информатора о раду државног органа који је донео Повереник за
информације од јавног значаја (''Сл.гласник РС'' бр. 57/05) објављује:
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
У ЗРЕЊАНИНУ
ИНФОРМАТОР о раду Основног јавног тужилаштва у Зрењанину
представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности,
организационој структури и функционисању Основног јавног тужилаштва у
Зрењанину , као и о начину на који заинтересована лица у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја , могу да остваре своја права
у односу на информације везане за активности Основног јавног тужилаштва у
Зрењанину.
Информатор је издат фебруара 2017. године, док ће подаци који се у
њему налазе бити доступни на веб сајту Основног јавног тужилаштва Зрењанин
од његовог постављања.
Информатор ће бити редовно ажуриран уношењем измена и допуна
у садржају и подацима које ова публикација пружа.
За тачност и потпуност података које Информатор садржи одговорно
је лице Основни јавни тужилац у Зрењанину, Младен Вујин , док су сви носиоци
јавнотужилачке функције у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину одређени
да у име и за рачун Основног јавног тужилаштва у Зрењанину поступају по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ЗРЕЊАНИНУ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ налази се у
Зрењанину у згради Вишег суда Зрењанин, у ул. Кеј 2. Октобра бр. 1, на првом
спрату. Радно време је од 07,30 до 15,30 часова, а контакт телефон 023/564 – 251.
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НАДЛЕЖНОСТ Основног јавног тужилаштва одређена је Законом
о јавном тужилаштву (''Службени гласник РС 116/08, 104/09, 101/10, 78/2011 – др.
закон 101/11, 38/12- Одлука УС и 121/12, 101/13 и 117/14), где је чл. 2. прописано да
је јавно тужилаштво самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних дела
и других књижевних дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.
Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона потврђеног
Међународног уговора и прописа донетог на основу закона.
Чл. 26 истог Закона, прописано је да код гоњења за кривична дела,
привредне преступе и прекршаје, јавни тужилац поступа пред судом и другим
државним органом , предузимајући радњу за које је законом овлашћен.
Јавни тужилац поступа у парничном, управном, извршеном
ванпарничном и другом поступку, вршећи при том радње на које је посебним
законом овлашћен.
Јавни тужилац поступа у границама своје стварне и месне
надлежности, у оквиру надлежности органа пред којим поступа.
Чл. 31 истог Закона предвиђено је да Основни јавни тужилац поступа
пред Основним судом , а Основни јавни тужилац у седишту Привредног суд
поступа и пред тим судом.
Обзиром на наведено, а сходно чл. 22. Закона о уређењу судова
(''Сл.гласник РС'' бр. 116/08,104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон и
101/11 и 101/13) којим је прописано да Основни суд у првом степену судни за
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и
одлучује о молби за престанак мере безбедности ли правне последице осуде за
кривична дела из своје надлежности.
Основно јавно тужилаштво поступа у границама своје стварне и
месне надлежности, а у оквиру надлежности Основног суда .
Подручје месне надлежности Основног јавног тужилаштва у
Зрењанину покрива територију три општине и то Зрењанин, Сечањ и Житиште, па
сходно томе Основно јавно тужилаштво у Зрењанину поступа пред Основним
судом у Зрењанину и Привредном судом у Зрењанину.
Чл. 12. Закона о јавном тужилаштву РС, одређено је да јавно
тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног
тужилаштва.
Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.
Чл. 26. истог Закона прописано је да јавни тужилац поступа у
границама своје стварне и месне надлежности, у оквиру надлежности органа пред
којим поступа.
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Чл. 22 истог Закона прописано је да Јавни тужилац одговара за рад
Јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној
скупштини , а нижи јавни тужилац и непосредно Вишем јавном тужиоцу. Заменици
јавног тужиоца одговарају за свој рад јавном тужиоцу.
Чл. 23 истог Закона прописано је да Заменик јавног тужиоца дужан је
да изврши све радње које му јавни тужилац повери. Заменик јавног тужиоца може
без посебног овлашћења да предузме сваку радњу на коју је тужилац овлашћен.
ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
НА ДАН 01.02.2017. ГОДИНЕ
РЕД.БР.

РАДНО МЕСТО

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ПОПУЊЕНО

1

Јавни тужилац

1

1

2

Заменик јв.ту.

6

4

3

Туж.помоћник

3

3

4

Шеф писарнице

1

1

5

Уписничар

1

1

6

Адм.техн.секретар

1

1

7

Фин.пословање

1

1

8

Записничар – дакт.
дактилограф
Возач – достављач

4

4

2

2

20

18

9
УКУПНО
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ПРОГРАМ РАДА ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
У ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Програм рада Основног јавног тужилаштва у Зрењанину за 2017.
годину обухвата послове и задатке које ово Тужилаштво треба да изврши у оквиру
своје уставне и законске надлежности, како би се обезбедило законито и ефикасно
остваривање функције јавног тужилаштва у целини.
То су пре свега послови из законом утврђене надлежности Основног
јавног тужилаштва који се односе на решавање предмета, везано за гоњење
учиниоца кривичних и других кажњивих дела, улагањем правних средстава и
предузимање других радњи из своје надлежности.
С обзиром на стварну, месну и функционалну надлежност Основног
јавног тужиоца, овим програмом предвиђају се и послови руковођења
предистражним поступком, аналитичко – информативним пословима у вези
праћења стања и кретања криминалитета, као и начин обавештавања јавности о
стању криминала и другим појавама које Тужилаштво запази у свом раду.
Програмом је предвиђен и начин организовања, односно распоред
послова за реализацију програма где су одређени и носиоци за његово извршење, а
све према унутрашњој организацији одређеној Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места и Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину.
Према постојећој систематизацији радних места у Основном јавном
тужилаштву запослено је 18 лицa, од чега 5 носилаца јавнотужилачке функције ,3
тужилачка сарадника и 10 радника на стручно – техничким и аналитичким
пословима.
У оквиру своје месне надлежности, Основно јавно тужилаштво
Зрењанин поступа пред Основним судом у Зрењанину и Привредним судом у
Зрењанину.
Организација и распоред послова на реализацији програма
На реализацији послова утврђених овим програмом, биће ангажован
Основни јавни тужилац у Зрењанину, 4 заменика Основног јавног тужиоца, 3
тужилачка сарадника, као и сви остали запослени у овом Тужилаштву.
Основни јавни тужилац у Зрењанину, Младен Вујин поред послова
који су законом стављени у његову искључиву надлежност, организује рад
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радом својих заменика и осталих запослених у Тужилаштву, како би се утврђени
послови и задаци успешно , правилно, тачно и благовремено реализовали, одређује
и друге послове мимо планираних , који се у току године имају извршити , као и
носиоце њихове организације, то по потреби врши измене или допуне овог
програма.
Послове Основног јавног тужиоца ће у његовој одсутности или
спречености за рад вршити заменик Основног јавног тужиоца Гордана Путић.
С обзиром на тренутно утврђено унутрашње уређење и
систематизацију радних места у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, а
полазећи од врсте, обима и сложености послова у овом Тужилаштву и потребе
законитог ажурног и ефикасног рада у Тужилаштву се образују следеће
организационе јединице:
-кривично одељење,
-писарница,
-рачуноводство и
-техничка служба.
У кривичном одељењу биће ангажовано 4 заменика Основног јавног
тужиоца у Зрењанину и то : Гордана Путић,Весна Марковић Сузана Цветковић,
Сава Петров и тужилачки помоћници Драгана Мојсин , Сања Поробић и
Владислава Ковач..
За руководиоца кривичног одељења одређује се заменик Основног
јавног тужиоца у Зрењанину Гордана Путић.
У писарници се обављају административно – технички послови.
Послови из законом утврђене надлежности Основног јавног
тужилаштва
а) Руковођење предистражним поступком
У циљу ефикасног руковођења предистражним поступком, Основни
јавни тужилац ће непосредно или посредством својих заменика које за то одреди,
иницирати и узети учешће на састанцима, пре свега са органима Министарства
унутрашњих послова, као и другим органима и организацијама , ради информисања
и обавештавања о резултатима откривања и проналажења учинилаца кривичних и
других кажњивих дела, те ће координирати рад наведених органа и давати им
потребне инструкције у вези предузимања њихових радњи у предистражном
поступку.
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б)Поступање по предметима
Обим и рад Основног јавног тужилаштва у Зрењанину на решавању
предмета из законом утврђене надлежности у кривичној материји биће опредељен
приливом предмета у 2016. години .
Обавеза је свих заменика Основног јавног тужиоца да предмете
примљене до 25.12.2016. године реше до краја године и да сходно томе донесу
одговарајућу тужилачку одлуку у зависности од фазе поступка.
На обради предмета из своје законске надлежности у кривичној
материји, биће ангажовани сви заменици Основног јавног тужиоца, као и
тужилачки сарадници.
Ради праћења благовремености рада по запримљеним предметима у
Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, односно благовремености њихове
обраде, сваког првог радног дана у месецу, а за претходни месец, биће сачињен од
стране шефа писарнице - Оливере Вракеле, табеларни извештај, односно преглед
рада овог Тужилаштва, како у КТ. , тако и у КТР. И КП. реферадама и исти ће бити
достављен Основном јавном тужиоцу најкасније до петог у текућем месецу.
в) Поступање по пријавама и по представкама грађана
По притужбама, представкама и пријавама грађана заведеним у
уписник КТР., поступаће сви заменици Основног јавног тужиоца, као и тужилачки
сарадници по распореду пријема предмета. Виши тужилачки сарадници Драгана
Мојсин , Сања Поробић и Владислава Ковач, поступаће у предметима за кривична
дела за која се може изрећи затворска казна до осам година затвора . Уколико
странка лично дође у просторије Тужилаштва, ради подношења на записник
притужбе, представке или пријаве, примаће је заменик Основног јавног тужиоца,
који је дежурни заменик у том тренутку , а према месечном плану и распореду
дежурства носилаца јавнотужилачке функције.
г) Однос јавног тужилаштва према јавности
Основно јавно тужилаштво ће обавештавати јавност о стању
криминалитета и другим друштвено опасним појавама које запази у раду, увек када
се за тим укаже потреба.
Основно јавно тужилаштво ће обавештавати јавност и о свим
конкретним стварима по којима поступа, ако то не штети интересима поступка, а за

-7то постоји интересовање јавности. Јавност се може обавештавати
само о стварима и питањима из своје надлежности. Обавештавање јавности мора
бити истинито и
тачно, али се не сме довести у питање одавање службене, државне или војне тајне.
Приликом обавештавања јавности мора се водити рачуна о интересима морала,
јавног реда, малолетницима, националним осећањима и заштити приватног живота.
Обавештавање јавности врши јавни тужилац или заменик кога он
одреди.
Ради што објективнијег обавештавања јавности и доступности
одређених чињеница о поступцима који се воде, а за које су заинтересовани
грађани на овој територији, ово Тужилаштво организује два пута месечно
(понедељком у 13,00 часова), редовне конференције за штампу. За обавештавање
јавности путем конференције за штампу задужена је заменик јавног тужиоца
Сузана Цветковић.
д) Контрола уписника, помоћних књига и других евиденција
Да би се обезбедило правилно и уредно вођење уписника, помоћних
књига и других евиденција, јавни тужилац ће формирати комисију која је дужна да
два пута годишње (средином маја и почетком новембра), прегледа све уписнике и
помоћне књиге, о чему ће се извршити забелешка у рубрици ''напомена'' код
последњег уписаног предмета, а о извршеном прегледу сачиниће се записник који
ће се доставити непосредно Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.
ђ) Коришћење рачунара у раду јавног тужилаштва
У Основном јавном тужилаштву у Зрењанину у раду се користе
рачунари за обраду текста, за вођење евиденција, обраду и прикупљање
статистичких података, за штампање, у писарници, за рачуноводствене послове, за
праћење прописа, судске и јавнотужилачке праксе и у другим пословима
тужилаштва.
У раду са рачунаром сходно се примењују одредбе Правилника о
управи у јавним тужилаштвима (Сл.гласник РС бр- 110/09), а сви подаци који се
уносе посредством информационо – комуникационих технологија обезбеђују се на
одговарајући начин.
е) Аналитичко – информативни послови
У циљу унапређења рада како Основног јавног тужилаштва у
Зрењанину, тако и јавног тужилаштва у целини, у остваривању његове функције и
обавештавања јавности о стању и кретању криминалитета и о раду јавног
тужилаштва на његовом сузбијању, ово Тужилаштво ће сачинити свој годишњи
извештај о раду за 2017. годину, који ће бити достављен Вишем јавном
тужилаштву у Зрењанину. Као и претходних година, овај извештај заправо садржи
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2016. години и оцену рада јавног тужилаштва на његовом сузбијању и заштити
уставности и законитости.
ж) Јавнотужилачка пракса
Јавнотужилачка пракса како овог Тужилаштва и суда пред којим ово
Тужилаштво поступа, тако и других тужилаштава и судова, која се овом
Тужилаштву доставља непосредно или путем публикација и гласила, а која су од
значаја за рад овог државног органа, биће презентована на колегијумима Основног
јавног тужилаштва у Зрењанину, о чему ће се сачинити записник од стране
тужилачких сарадника, Драгане Мојсин ,Сање Поробић или Владиславе Ковач.
з) Састанци, саветовања, научни скупови и семинари
У току 2017. године, Основни јавни тужилац у Зрењанину ће како на
сопствену иницијативу, тако и по позиву Вишег јавног тужиоца у Зрењанину,
органа унутрашњих послова, као и других државних органа и организација,
активно узимати учешће на састанцима у циљу сагледавања проблема који се буду
јављали у раду и разматрања актуелних питања из своје надлежности.
Такође , Основни јавни тужилац у Зрењанину ће у складу са
материјално – финансијским могућностима омогућити носиоцима јавнотужилачке
функције и тужилачким сарадницима које за то одреди, да учествују на научним
скуповима и саветовањима, ради што успешнијег стручног и професионалног
усавршавања.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ ЗА 2013 ГОДИНУ
-Одобрена средства Oсновном јавном тужилаштву у Зрењанину – У складу са
Законом о буџету Републике Србије за 2012 годину (Сл.гласник РС
бр.101/2011), Одлуком о расподели средстава бр.А.17/2012 Државног већа
тужилаца (без средстава за плате) :

ПОЗИЦИЈА

413-Накнаде у
натури
414-Социјална
давања запос.
415-Накнад
запосленима
416-Награде и
бонуси
421-стални
трошкови
422-трошкови
путовања
423-услуге по
уговору
425-текуће поправке

ТРАЖЕНО
ПРЕДЛОГОМ
ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2012
ГОДИНУ
200.000,00

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
(А.17/12)

1.933.000,00

по захтеву у складу са
стварним трошковима
по захтеву у складу са
стварним трошковима
по захтеву у складу са
стварним трошковим
по захтеву у складу са
стварним трошковима
1.050.000,00

270.000,00

180.000,00

25.410.00,00

600.000,00

и одржавање објеката
и опреме

328.000,00

180.000,00

426-материјали

1.156.000,00

790.000,00

40.000,00

по захтеву за регистрацију
возила

3.100.000,00

-

2.600.000,00

-

482-порези,
обавезне таксе
511-зграде и
грађевински обј.
512-опрема

150.000,00
1.500.000,00
200.000,00

УКУПНО

36.887.000,00

2.800.000,00

ПОДАЦИ О ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА У 2012 ГОДИНИ
ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ
ПОЗИЦИЈА
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ
ИЗ БУЏЕТА-01
ТАКСИ-04
411-Плате и додаци

10.379.848,75

412-Социјални доприноси

1.857.992,83

413 Накнаде у натури

150.586,09

415 Накнаде запосл.

618.728,00

416 Награде и бонуси

943.144,84

УКУПНО

12.237.841,58

1.712.458,93

ПОДАЦИ О ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА У 2012 ГОДИНИ
ОД СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
ПОЗИЦИЈА
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА-01
411-Плате и додаци

13.000.443,06

412-Социјални доприноси

2.327.943,70

413 Накнаде у натури

20.000,00

415 Накнаде запосл.

409.312,05

421 Стални трошкови

973.379,71

422 Трош. путовања

158.140,88

423 Услуге по уговору

516.534,71

425 Текуће поправке

179.579,54

426 Материјали

710.341.44

482 Обав.таксе и порези

16.388,50

УКУПНО

18.312.063,59
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ОД СТРАНЕ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
414-Социјална давања
запосленима

44.375,00

ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У
ЗРЕЊАНИНУ
Основно јавно тужилаштво у Зрењанину, као државни орган
поседује основна средства за рад од којих су најзначајнији за рад и функционисање
овог државног органа:
-Два службена возила и то: „Шкода Фелиција“ и „Шкода
Фабиа“ – користе се за превоз за редован рад, за саветовања и разне свакодневне
потребе тужилаштва,
-Техника: компјутери са штампачима, Лап-Топ, диктафони,
репродуктори, фотокопир, писаће машине - користе се за свакодневни рад
тужиоца, заменика, сарадника и осталих запослених у тужилаштву,
-Комуникациона опрема: мобилни телефони – користе их
тужилац, заменици и запослени.
Осталу опрему у Основном јавном тужилаштву представљају
намештај којим су опремљене канцеларије и просторије овог државног органа,
климе и друга опрема за одржавање хигијене.
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ЗНАЧАЈА
Садржина права на слободни приступ информацијама од јавног значаја
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ( „Сл.гласник РС“ бр.54/07, 104/09 , 36/10) јавност има право на
приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, „Ради остварења и
заштита интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и
отвореног друштва“ ( чл.1.).
Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја
она „којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа
јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему
јавност има оправдани интерес да зна“ ( чл.2.).
Према чл.5. овог Закона, тужилаштво је обавезно да
информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима
омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и
његово копирање и слање копије документа поштом, факсом , електронском
поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У
ЗРЕЊАНИНУ
Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у
писменој форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизније опис информације која се тражи. Осим наведеног, може садржати и
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Подносилац
захтева није дужан да наведе разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није
уредан, овлашћена лица у тужилаштву су дужна да поуче тражиоца о упутству о
допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана
пријема упутства то не учини, а недостатак је такав да се по захтеву не може
поступити, тужилаштво доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Против овог закључка нема права жалбе.
Тужилаштво је дужно да омогући приступ информацијама и
на основу усменог захтева тужиоца , који се саопштава у записник и уноси у
посебну евиденцију. Рокови се рачунају као да је захтев поднет у писаној форми
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од јавног значаја покреће се подношењем захтева Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину, лицима овлашћеним за поступање по тим захтевима.
Образац за подношење захтева је одштампан уз информатор и његов
је саставни део.
У складу са одредбом чл. 9 закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Основно јавно тужилаштво у Зрењанину ће
искључити , односно ограничити слободан приступ информацијама од јавног
значаја, прецизније, неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би ценио:
-угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро
неког лица,
- угрозио , омео или отежао спречавање или откривање кривичног
дела, оптужење за кривично дело, вођење предкривичног поступка, вођење судског
поступка , извршење пресуде или спровођење казне или који други право уређени
поступак , или фер поступање и правично суђење,
- озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност,
или међународне односе,
- битно умањио способност државе да управља економским
процесима у земљи или битно отежао остварење оправданих економских интереса.
- учинио доступним информацију или документ за које је прописано
и службеним актом засновано на закону одређено, који се чува као државна,
службена , пословна или друга тајна, односно ако је доступан само одређеном
кругу лица, а чијим би одавањем могла наступити тешке правне или друге
последице по интересу заштићеним законом који претежу над интересом за
приступи информацији).
Везано за поштовање права приватности и друга права личности, а у
складу са одредбом чл. 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Основно јавно тужилаштво у Зрењанину ''неће тражити информације
омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би
тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на
које се тражена информација лично односи осим :
-ако је лица на то пристало,
-ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а
нарочито ако се ради о носиоцу
државне и политичке функције и ако је
информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши.
- ако се ради о лицу које је својим понашањем , нарочито у вези са
приватним животом, дала повода за тражење информација.
Основно јавно тужилаштво у Зрењанину ће у складу са законом, без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева , тражиоца
обавестити о поседовању информације, уколико постоје услови у складу са
законом, доставити му на увид документ који садржи тражену информацију,
односно издати му
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тужилаштва. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити
да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање
и заштиту здравља становништва или животне средине, ово Тужилаштво ће
обавестити тражиоца о поседовању те информације, те му ставити на увид
документ који садржи тражену информацију , односно издати му копију тог
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева, осим ако то оправдани
интереси не омогућавају, а о чему ће такође тражилац информација бити
обавештен.
Ако ово Тужилаштво у редовном поступку не буде омогућио из
оправданих разлога да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању
информације или да му стави на располагање тражену информацију или да му
издата копију, обавестиће о томе тражиоца и одредити накнадни рок који не може
бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева тражиоца. Уколико се не поступи по
напред наведеном, тражилац може поднети жалбу поверенику, осим у случајевима
утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Тужилаштво ће тражиоцу информација саопштити време, место и
начин на који ће исти моћи у службеним просторијама овог Тужилаштва да
несметано изврши увид у тражени документ који садржи тражену информацију, а
по поднетом захтеву, као и износ нужних трошкова евентуално израде копија.
У складу са одредбама чл. 17 Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, ово Тужилаштво неће наплаћивати накнаде
нужних издатака новинарима, када копију документа захтеву ради обављања свог
позива,Удружења за заштиту људских права, када копију захтева ради остваривања
циљева Удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање
, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим ако је таква
информација већ објављена на интернету или је већ на други начин објављена и
доступна у земљи.
Уколико се од стране овог Тужилаштва удовољи захтеву тражиоца
информације, неће се доносити посебно решење, већ ће се о томе саставити
службена белешка.
Ако се не удовољи захтеву тражиоца информације, ово Тужилаштво
ће донети решење о одбијању истог са образложењем и поучити тражиоца
информације да има право жалбе Поверенику у року од 15 дана од дана пријема
решења овог Тужилаштва.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија докумената који садрже тражену информацију издаје се уз
обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије.
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ИНФОРМАЦИЈА
Основно јавно тужилаштво у Зрењанину поседује податке у вези са
преметима извештаје о раду Тужилаштва, податке о именима и примањима
запослених, систематизацији радних места, уписнике, именике и друге помоћне
књиге, исправе о финансијско - материјалном пословању, као и друге списе у
складу са Правилником о управи у јавном тужилаштву ( '' Сл.гласник РС'' бр.
116/08 и 104/09), на који начин се омогућава подносиоцима захтева доступност
информацијама од јавног значаја.
Носачи информација у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину
су:
- предмети, који се чувају у писарници тужилаштва
-архивирани предмети , који се чувају у архиви тужилаштва
-извештај о раду тужилаштва, који се чувају у архиви тужилаштва
-евиденције о именима запослених и њиховим примањима, које се
чувају у архиви тужилаштва и рачуноводству итд.
На основу чл. 43 Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, Основно јавно тужилаштво у Зрењанину доставило је
годишњи извештај Поверенику за информације од јавног значаја о радњама
предузетим у примени овог Закона:
у току 2016. године у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину поднето 34
захтева о слободном приступу информацијама од јавног значаја и у 24 случаја
тражене информације у целости су учињене доступним подносиоцу захтева, у 6
случајева захтев је одбијен јер би се учинила доступним информацијама чија
обрада по Закону о заштити података о личности није дозвољена без пристанка
физичког лица, а тражилац информација није пружио доказ да би се информације
користиле искључиво у историјске, статистичке или научно-истраживачке сврхе, у
4 случаја тражилац информације је упућен да се обрати надлежном органу с
обзиром да ово тужилаштво није поступало у наведеним предметима.
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