Обавештење о слободном приступу
информацијама од јавног значаја
Своје свакодневне активности, Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у
Нишу, усклађује са важећим законима Републике Србије, уредбама Владе, Статутом
Универзитета у Нишу, као и са сопственим Статутом, правилницима и одлукама органа
управљања (управник, Управни одбор, Сенат и Савет Универзитета у Нишу), о чему
подноси извештаје.
Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник Републике Србије", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
грађани Србије могу имати увид у пословање Библиотеке, тј. „Свако има право да му се
информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у
документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа,
као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском
поштом или на други начин.“ (члан 5. Закона)
Званичним документом се у Универзитетској библиотеци у Нишу сматра само
онај документ који је прихватио и оверио неки орган управљања (члан 35. Правилника
о канцеларијском и архивском пословању, бр. 358/1-14-00, и члан 9. Упутства о начину
заштите и коришћења података и докумената насталих у процесу аутоматске обраде
података у Универзитетској библиотеци у Нишу, бр. 36/1-14-00).
Од Библиотеке се НЕ могу добити лични подаци корисника Библиотеке, нити
подаци о евиденцији циркулације фондова, а на основу Закона о заштити података о
личности ("Службени гласник Републике Србије", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон,
68/2012 - одлука УС и 107/2012), као и на основу члана 8. Правилника о коришћењу
фондова и пружању услуга (бр. 277/1-12-15), и члана 2. Упутства за коришћење
фондова и пружање услуга (бр. 280/1-12-00).
„Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као
и што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.“ (члан 15. Закона)
Дакле, грађани који су заитересовани за неку информацију, могу да се обрате
Библиотеци и то:
·
·
·

Лично, доласком у Библиотеку: секретару Библиотеке, сваког радног дана од 10
до 12 сати; II спрат, канцеларија бр. 70.
Поштом, на адресу: Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, 18000 Ниш,
Кеј Мике Палигорића 2а.
Електронском поштом на адресу: info-ubn[et]ni.ac.rs

Детаљније информације се могу добити и телефоном, на број: 018 523 119 или 018
423 421.
У Нишу, новембра 2014. године.

Зоран Б. Живковић, управник

