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Извештај о анализи усклађености информатора о раду органа Града Београда и органа 
градских општина Града Београда са Упутством за израду и објављивање информатора 

о раду, у погледу објављивања података о буџету, јавним набавкама и зарадама 

 
 

 

Обавеза израде информатора о раду проистиче из члана 39. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Садржај 
информатора о раду ближе је утврђен Упутством за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10). 

Повереник је у периоду од 27.05.2015. године до 12.06.2015. године извршио анализу 18 
информатора о раду органа локалне самоуправе у Београду: органа Града Београда и органа 
градских општина које је образовао Град Београд. Њихови органи (градоначелник/председник 
градске општине, градска управа/управа градске општине, градско веће/веће градске општине и 
градска скупштина/скупштина градске општине), како у Граду Београду, тако и у свих седамнаест 
градских општина, определили су се за израду заједничких информатора о раду. Ова могућност је 
предвиђена тачком 5. Упутства, под условом да постоји интерес да се заинтересованим лицима на 
тај начин пруже целовите информације, зато што је реч о органима чија је област рада уско 
повезана. Тај услов је у овим случајевима био испуњен. 

Анализом осамнаест информатора о раду наведених органа установљено је да ни један 
информатор о раду није у потпуности усклађен са Упутством за израду и објављивање 
информатора о раду (Сл. гласник РС“ бр. 68/10). 

Повереник је свим наведеним органима власти упутио дописе којима је затражено 
изјашњење поводом неиспуњавања ове законске обавезе. Истовремено, свима су упућене 
сугестије како би унапредили садржај информатора о раду. 

Битно је напоменути да је Повереник, такође, у мају 2014. године, извршио анализу ових 
информатора и упутио сугестије за унапређење садржаја. Oвогодишњи налаз стања говори да  
Град Београд и градске општине нису поступиле по датим сугестијама Повереника у погледу 
обавезе редовног ажурирања информатора о раду, приказивања обавезних података о свом 
буџету, јавним набавкама и зарадама, што се код мањег броја општина правдало објективном 
ситуацијом изазваном прослогодишњим поплавама и примарним ангажовањима у вези са 
отклањањем последица. 

 

Буџет и јавне набавке за претходну 2014. годину 

 

Од укупно 18 информатора о раду који су обухваћени овом анализом, одобрени буџет у 
2014. години приказан је у 10 случајева и то у информаторима Града Београда и градских општина 
Чукарица, Нови Београд, Савски Венац, Вождовац, Земун, Звездара, Барајево, Обреновац и Сурчин. 

Реализацију буџета за целу 2014. годину приказала је само Градска општина Нови Београд. 
Град Београд, Градска општина Звездара и Градска општина Чукарица нису приказали потпуне 
податке о реализацији буџета, то јест, имали су те податке али само за део године. Код осталих 
градских општина подаци о реализацији прихода и расхода за претходну годину нису наведени. 
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Графикон број 1: Буџет за 2014. годину 

 

 

План јавних набавки за претходну 2014. годину је приказало 7 градских општина, док у 
случају Града Београда ови подаци нису били приказани за све секретаријате. Податке и о 
планираним и о спроведеним јавним набавкама приказале су само 4 градске општине: Нови 
Београд, Земун, Звездара и Лазаревац. 

 

Графикон број 2: Јавне набавке за 2014. годину 

 
 
 
Буџет и јавне набавке за претходну 2014. годину 
 

Од укупно 18 анализираних информатора органа власти у Београду, податке о одобреном 
буџету за 2015. годину приказале су само градске општине: Нови Београд, Раковица, Савски Венац, 
Врачар, Земун, Звездара, Гроцка и Лазаревац. Међутим, подаци о реализацији буџета за текућу 
годину нису приказани ни у једном од информатора који су били обухваћени овом анализом.  
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Графикон број 3: Буџет за 2015. годину 

 

 

Податке о планираним јавним набавкама у 2015. години приказало је само 5 градских 
општина: Нови Београд, Раковица, Врачар, Земун и Звездара. Податке о реализованим јавним 
набавкама у првом кварталу ове године приказала је само Градска општина Лазаревац. Међутим, 
ова општина је пропустила да прикаже и план јавних набавки за текућу годину. Податке о 
извршењу неких јавних набавки из првог квартала (само за јануар) приказала је Градска општина 
Земун. 

Дакле, потпуне податке о јавним набавкама у 2015. години није приказала ни једна од 
посматраних градских оптина, као ни Град Београд.  

Графикон број 4: Јавне набавке за 2015. годину 

 

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
 

Податке о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима нису приказале следеће 
градске општине: Палилула, Савски венац, Вождовац, Гроцка, Лазаревац Обреновац и Сопот. Код 
ових седам градских општина поглавље са овим подацима је било изостављено из информатора.  

Честа појава код информатора је да се плате не приказују у прецизним износима, већ 
преко параметара за њихово израчунавање (коефицијенти), што није у складу са Упутством. У 
оквиру ове анализе то је био случај са градском општином Сурчин. 

Од других недостатака уочено је приказивање података за 2014. годину који од тада нису 
ажурирани (нити је напоменуто да није било промена) и објављивање података о зарадама без 
напомене о томе на који период се приказано односи. Објављене податке новијег датума су 
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имале једино градске општине Стари град, која је приказала плате за месец фебруар 2015. године, 
и Врачар која је приказала плате за април 2015. године. 

 

Графикон број 5: Приказ података о зарадама 
 

 

Закључак 
 

У целини гледано, Град Београд и градске општине не испуњавају законску обавезу 
редовног ажурирања информатора о раду. Нарочито је забрињавајуће што обавезу нису почели 
да испуњавају ни након прошлогодишњег упозорења Повереника. Анализа показује да је само 
једна градска општина приказала податке о буџету за 2014. годину, а само четири податке о 
јавним набавкама у тој години. 

Када је реч о 2015.години, потпуне податке о буџету и јавним набавкама није приказала ни 
једна градска општина у Београду.  

Податке о платама, за које се јасно може видети да се односе на 2015. годину, приказале 
су само две општине. Према Упутству се и ови подаци приказују и ажурирају на месечном нивоу. 

Из наведених података се јасно може закључитида је и ова анализа потврдила раније 
уочени тренд - да органи локалне самоуправе не ажурирају податке у информаторима о раду или 
да то чине тек на иницијативу Повереника. Повереник ће наставити са контролом како би утврдио 
да ли су након првог упозорења отклоњени уочени недостаци.  
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