
 

 

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

- Ненад Стефановић, Виши јавни тужилац -   
 
 

Уважени господине Стефановићу, 
 
Овим путем желимо да се осврнемо на  одговор лица овлашћеног за поступање по захтевима за 
приступ информацијама од јавног значаја у Вишем јавном тужилаштву у Београду (Гордана 
Михаиловић Половина, заменица вишег јавног тужиоца у Београду), ваш број: Пи бр. 24/23 од 17. 
марта 2023. године, које нам је 20. марта 2023. године путем електронске поште достављено у 14 
часова и 37 минута са адресе uprava@beograd.vjt.rs. 
 

У поменутом одговору се, поводом тачака 1. и 2. којима су тражене информације и копије свих 

докумената на основу којих се могу видети годишњи распореди послова у Вишем јавном тужилаштву 

у Београду за 2022. и 2023. годину, као и евентуалне њихове измене, истиче да ''се информације у вези 

годишњег распореда послова ВЈТ-а у Београду за 2022. и 2023. годину и насталих промена, налазе у 

информатору о раду који је објављен на веб сајту Вишег јавног тужилаштва у Београду 

www.bg.vi.jt.rs у делу ''документа'', где су наведени сви подаци о кадровима и организацији рада ВЈТ-

а у Београду, а који се редовно ажурирају и допуњују.''.  

Достављање наведеног одговора и упућивање на Информатор о раду се не може сматрати 

достављањем тражених информације - а тражили смо годишње распореде послова за 2022. и 2023. 

годину, као и све њихове измене. Поред тога, из информатора се не види када су тачно вршене 

поједине измене распореда иако се поређењем података из више информатора може доћи до 

закључка да је било промена распореда у периоду између њиховог ажурирања. Међутим, на основу 

података које они садрже не може се закључити колико често су се те промене дешавале (нпр. да ли 

је распоред у том периоду био мењан само једном или више пута). 

Стога се не упућивање на Информатор о раду у овом случају не може сматрати ваљаним разлогом за 

недостављање копија докумената који су тражени захтевом.   

У  Београду,  

дана 23. марта 2023. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 
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