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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-206/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ 
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ. 
Булевар ослобођења број 69 
21117 Нови Сад 
 
 
                     
 

Овлашћеном лицу за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 
 
 

             
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, 36/2010 и 105/21), подносим 
захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и 
копије докумената уколико постоје: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
кривичних пријава за кривично дело ''Давање и примање мита у вези са гласањем'' 
из члана 156. Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) су 
државни и други органи, правна и физичка лица, на основу члана 280. Законика о 
кривичном поступк ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 
55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука УС и 62/2021 - одлука УС) поднели Вишем јавном 
тужилаштву у Новом Саду – Посебном одељењу за сузбијање корупције од 1. јануара 
2022. године до дана подношења овог захтева; 
 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико истрага 
је Више јавно тужилаштво у Новом Саду – Посебно одељење за сузбијање корупције 
водило за кривично дело из тачке 1. овог захтева и које истражне радње је предузимало 
од 1. јануара 2022. године до дана подношења овог захтева и 
 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
оптужних аката је Више јавно тужилаштво у Новом Саду – Посебно одељење за 
сузбијање корупције подигло за кривично дело из тачке 1. овог захтева од 1. јануара 
2022. године до дана подношења овог захтева. 

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. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

2 
 

 

У  Београду,  

дана 6. јуна 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
 


