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Влада РС 

Немањина 11 

11 000 Београд 

 

З а х т е в 

за приступ информацијама од јавног значаја 214/2015 

 

 

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 

следеће информације и копије докумената које се тичу испуњености следећих 

мера из Акционог плана за спровођење националне стратегије за борбу против 

корупције у Републици Србији за период 2013 - 2018: 

 

1. Да ли је годишњим планом рада Владе неки орган управе у 2013, 2014 или 

2015 био задужен да припреми измене Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења са циљем увођења обавезе за све 

кориснике да приликом подношења апликације за доделу средстава из 

јавних извора подносе изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 

антикорупцијској политици и информација о томе шта је у вези са тим 

урађено. Копија докумената у вези са тим (нпр. закључци одбора Владе, 

копије одговарајућих делова планова рада и извештаја о раду) 

 



 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

СРБИЈА 

 

 

 

 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ СРБИЈА је овлашћени заступник организације  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL у Републици Србији 

  www.transparentnost.org.rs 

       Адреса:  Палмотићева 27/II 
  11000 Београд, Србија 

     Телефон:    (+ 381 11) 303 38 27 
      Факс:          (+ 381 11) 323 78 05 

      e-mail: ts@transparentnost.org.rs 

2. Копија анализе потреба Агенције за борбу против корупције, Заштитника 

грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности и Државне ревизорске институције,  припремљена у вези са 

тачком 4.8.1. Акционог плана „Израдити анализу потреба Агенције за борбу 

против корупције, Заштитника грађана, Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности и Државне ревизорске 

институције у правцу проширења и/или прецизирања надлежности, 

унапређења кадровских капацитета и услова рада“ 

 

3. Копије писаних образложења у случајевима када Влада није прихватила 

препоруке Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана, 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности и Државне ревизорске институције током 2013, 2014 и 2015.   

 

 

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

управо на достављање таквих електронских копија, на адресу  

ts@transparentnost.org.rs . 

 

За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом 

или потписом обзиром да нас интресује садржина документа а не његова форма. 

 

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,     За организацију Транспарентност - Србија: 

дана 25. децембар 2015. године    Миша Бојовић 


