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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-245/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 
Савска 17 а 
11000 Београд 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Београду примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Београду, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 08. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-246/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ 
Сутјеска 3 
21101 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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Новом Саду примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 08. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-247/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ 
Вожда Карађорђа 23 
18105 Ниш 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Нишу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Нишу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 08. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-248/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ 
Карађорђева 5 
36000 Краљево 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Краљеву примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Краљеву, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 08. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-224/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВАЉЕВУ 
Вука Караџића 5 
14000 Ваљево 
                     

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Ваљеву примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Ваљеву, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-225/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ 
Краља Стефана Првовенчаног 1 
17500 Врање 
                     

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Врању примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Врању, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-227/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЗРЕЊАНИНУ 
Кеј 2. октобра 1 
23101 Зрењанин 
                     

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Зрењанину примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Зрењанину, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-228/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЈАГОДИНИ 
Књегиње Милице 86 
35000 Јагодина 
                     

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Јагодини примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Јагодини, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-229/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ 
Слободе 4 
34000 Крагујевац 
                     

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Крагујевцу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Крагујевцу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-230/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРУШЕВЦУ 
Трг Косовских јунака 3 
37000 Крушевац 
                   

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Крушевцу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Крушевцу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-231/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЛЕСКОВЦУ 
Пана Ђукића 13 
16000 Лесковац 
                   

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Лесковцу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Лесковцу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-232/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НЕГОТИНУ 
Трг Стевана Мокрањца 1 
19300 Неготин 
                   

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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Неготину примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Неготину, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-233/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ ПАЗАРУ 
Житни Трг 16 
36300 Нови Пазар 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Новом Пазару примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-234/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ 
Војводе Радомира Путника 13-15 
26101 Панчево 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Панчеву примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Панчеву, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-235/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ 
Српских владара 126а 
18300 Пирот 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Пироту примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Пироту, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-236/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПОЖАРЕВЦУ 
Јована Шербановића 4 
12000 Пожаревац 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Пожаревцу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Пожаревцу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/


 

1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-237/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПРОКУПЉУ 
21. српске дивизије1 
18400 Прокупље 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Прокупљу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Прокупљу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-238/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ 
Трг Републике 2 
11300 Смедерево 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Смедереву примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Смедереву, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-239/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СОМБОРУ 
Његошева 4 
25000 Сомбор 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Сомбору примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Сомбору, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-240/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Светог Димитрија 39 
22000 Сремска Митровица 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Сремској Митровици примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о 
заштити узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици, на основу члана 18. ст. 8. Закона о 
заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. 
јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-241/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ 
Сенћански пут 1 
24000 Суботица 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Суботици примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Суботици, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити 
узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. 
године (почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-242/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ 
Наде Матић 6 
31000 Ужице 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Ужицу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Ужицу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-243/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ЧАЧКУ 
Цара Душана 6 
32102 Чачак 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Чачку примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Чачку, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-244/2022     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ 
Господар Јевремова 8 
15000 Шабац 

 
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 којима је започето спољашње узбуњивање, у смислу члана 18. ст. 1. 
Закона о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), је Више јавно тужилаштво 
у Шапцу примило од 05. јуна 2015. године (почетак примене Закона о заштити 
узбуњивача) до дана до дана подношења овог захтева и 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
обавештења о исходу поступка поводом кривичних пријава из тачке 1. овог захтева је 
Више јавно тужилаштво у Шапцу, на основу члана 18. ст. 8. Закона о заштити узбуњивача 
("Сл. гласник РС", бр. 128/2014), доставило узбуњивачима од 05. јуна 2015. године 
(почетак примене Закона о заштити узбуњивача) до дана 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. 

У  Београду,  

дана 07. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
Сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/

