„Службени гласник РС”, бр. 95/10

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Закону о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07)
после члана 75. додаје се наслов изнад члана и члан 75а који гласе:
„7. Међусобни однос органа државне управе и однос са другим
органима и имаоцима јавних овлашћења у поступку решавања о
правима, обавезама или правним интересима странака
Члан 75а
Орган државне управе, у поступку решавања о правима, обавезама или
правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, по
службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује
податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима
воде други органи државне управе, односно други државни органи, органи
територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних
овлашћења.
Вршење увида, прибављање и обрада података из евиденција, односно
регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 1. овог члана
врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту
података о личности.
У поступку из става 1. овог члана орган државне управе може вршити
увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним
прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или
правном интересу странке.”
Члан 2.
У члану 84. став 3. мења се и гласи:
„За вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама
физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који
има стечено високо образовање другог степена, односно завршене мастер
академске студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом
изједначено са академским називом мастер.“
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Услове из ст. 2. и 3. овог члана мора да испуњава и запослени код
носиоца јавног овлашћења који је овлашћен да води управни поступак и
одлучује у управном поступку.“
Став 4. постаје став 5.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

