
 

 

 
Јавно предузеће  "Пошта Србије“ 

Таковска 2 

11000 Београд 

 

Захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја 

 

На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следећу 

копију документаилиинформацију: 

 

1. Информацију односно документ који садржи информацију о додатном 

стручном усавршавају у области корпоративног управљања које је 

организовано за чланове надзорног одбора у 2017. и 2018. години, 

односно које су похађали чланови надзорног одбора у 2017. и 2018. 

години, у складу са чланом 18. став 2 Закона о јавним предузећима. 

2. Информацију, односно документ који садржи информацију, о попустима 

и бенефицијама које предузеће  даје корисницима својих услуга и 

(евентуално) својим запосленима и, уколико постоји, информацију где се 

на интернет сајту предузећа могу пронаћи ти подаци. 

Информацију, односно документ који садржи информацију, о стању 

задужења и кредита предузећа на дан 31. децембар 2018. године, 

укључујући податке о потражиоцима, односно даваоцима кредита. 

3. Информацију, односно документ који садржи информацију, о 

потраживањима предузећа од корисника услуга, са стањем на дан 31. 

децембра 2018. године, укључујући податке дужницима (по категоријама, 

са називима правних лица и сл). 

4. Правилник или други интерни акт предузећа којим је регулисано 

коришћење средстава репрезентације. 

5. Правилник или други интерни акт предузећа којим је регулисано 

коришћење службених возила. 

6. Информацију односно документ који садржи информацију о броју 

новозапослених у предузећу током 2018. године и податке о јавним 

конкурсима који су расписани за пријем новозапослених у 2018. години. 

 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи 

управо на достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs 

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 

дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-

38-27. 

 

У  Београду, 

дана 23. април 2019. године 

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Миша Бојовић 


