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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                               
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 
Савска 17а 
11000 Београд               
 
                     
        

- Ненад Стефановић, Виши јавни тужилац -   
 
 

Уважени господине Стефановићу, 
 
Транспарентност Србија је, у жељи да допринесемо да јавна расправа која се последњих 
неколико недеља води поводом ''две тужитељке, од којих је једна водила истрагу о корупцији 
у великом државном систему Електропривреди Србије (ЕПС) и по чијем налогу је ухапшено 
шест људи због сумње да су оштетили предузеће за 7,5 милиона америчких долара.две 
заменице јавног тужиоца''1 буде објективна и заснована на неспорним чињеницама, лицу 
овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
у Вишем јавном тужилаштву у Београду (госпођа Гордана Михаиловић Половина) 27. фебруара 
2023. године поднела захтев којим смо тражили следеће: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети Годишњи 
распоред послова у Вишем јавном тужилаштву у Београду за 2022. годину и Годишњи 
распоред послова у Вишем јавном тужилаштву у Београду за 2023. годину,  

 
2. Информације и копије свих докумената на основу којих се могу видети евентуалне 

измене годишњих распореда из тачке 1. овог захтева и 
 

3. Копију захтева, са деловодним бројем и пријемним печатом писарнице Вишег јавног 
тужилаштва у Београду, заменице Вишег јавног тужиоца у Београду Бојане Савовић за 
прелазак из Посебног одељења за сузбијање корупције у Одељење за општи криминал 
или неко друго одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду. 

Нажалост, до тренутка састављања ово дописа Више јавно тужилаштво у Београду нас није 
обавестило да ли тражене информације и копије докумената поседује или не нити су нам они 
стављени на увид, издати или достављени, иако је рок од 15 дана за поступање по захтеву, 
сагласно члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени 
гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), протекао. Штавише, Више 
јавно тужилаштво у Београду није захтевало да захтев прецизирамо нити нам је доставило 
обавештење о евентуалним разлозима због којих није у могућности да по захтеву поступи у року, 
иако су рокови за тако нешто, прописани већ наведеним чланом 16. Закона, протекли. 

Тражене информације и копије докумената покушаћемо да прибавимо изјављивањем жалбе 
Поверенику за информације од јавног значаја због неодговарања на захтев тражиоца у Законом 
прописаним роковима.  

 
1 https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-64811179  

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-64811179
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Истовремено, подсећамо Вас да сте на основу члана 22. ст. 3. Закона о јавном тужилаштву ("Сл. 
гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 38/2012 - одлука 
УС, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 106/2015 и 63/2016 - одлука УС) 
одговорни за рад јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној 
скупштини. У конкретном случају Ви сте, сагласно члану 34. Закона носилац управе у јавном 
тужилаштву и одговорни сте за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са 
законом (одсуство одреднице ''овог'' и мало слово ''з'' недвосмислено указују да се ради о 
примени свих закона а не само Закона о јавном тужилаштву) и Правилником о управи у јавним 
тужилаштвима ("Сл. гласник РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018 и 57/2019). 
Члан 1. Правилника предвиђа да је јавни тужилац, који је носилац управе у јавном тужилаштву, 
одговоран је за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва док члан 2. прецизира да управа 
у јавном тужилаштву обухвата руковођење јавним тужилаштвом, послове и овлашћења којима 
се обезбеђује правилан, тачан, благовремен и законит рад јавног тужилаштва. На крају, члан 71. 
изричито прописује да јавна тужилаштва поступају по захтевима за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом и упутством Републичког јавног 
тужиоца. Чињеница да поступање супротно наведеним прописима чланом није 104. Закона о 
јавном тужилаштву прописано као дисциплински прекршај не умањује Вашу одговорност за 
непримењивање Закона о о слободном приступу информацијама од јавног значаја и спречавање 
остваривања права јавности да зна. 

 

У  Београду,  

дана 17. марта 2023. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
  
 


