
 

 

 

             C-424/2023 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

Царице Милице 1 

11000 Београд 

 

- Овлашћеном лицу за поступање по захтевима за слободан 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), 

овим путем тражимо да нам на адресу за пријем електронске поште 

(ts@transparentnost.org.rs)  доставите  следеће информације:  

 

1. Број случајева у којима су чланови Владе, државни секретари и службеници на 
положајима, односно вршиоци дужности до попуњавања положаја у министарствима, 
посебним организацијама, управама у саставу министарстава и у службама Владе, 
генерални секретар, заменика и помоћника Генералног секретара Владе, писмено 
обавестили Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који 
они или са њима повезана лица имају и број случајева у којима је Агенција за 
спречавање корупције поводом ових обавештења утврдила да постоји сукоб интереса 
чланова Владе, у периоду од 1. јануара 2022. до 31. јануара 2023. године (члан 42. Закона 
о спречавању корупције) 
 
2. Број покренутих поступака по службеној дужности у вези постојања сукоба интереса 
лица из тачке 1. овог захтева и број поступака покренутих по службених дужности против 
лица из стачке 1. овог захтева у којима је Агенција за спречавање корупције утврдила да 
постоји сукоб интереса, у периоду од 1. јануара 2022. до 31. јануара 2023. године (члан 
43. Закона о спречавању корупције) 
 
3. Број захтева за давање сагласности за заснивање радног односа или пословне 
сарадње, који су након престанка јавне функције лица из тачке 1. овог захтева доставила 
Агенцији за спречавање корупције, у периоду од 1. јануара 2022. до 31. јануара 2023. 
године (члан 55. Закона о спречавању корупције) 
 
4. Број случајева у којима је Агенција за спречавање корупције дала сагласност и број 
случајева у којима није дала сагласност за заснивање радног односа или пословне 
сарадње након престанка јавне функције лицима из тачке 1. овог захтева у периоду од 
1. јануара 2022. до 31. јануара 2023. године  
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Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 

дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

 

У Београду, 

 

дана 9.фебруара 2023. Године 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 


