
 

 

Агенција за спречавање корупцје      М – 10/22 

Царице Милице 1, 11000 Београд 

Овлашћеном лицу за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја 

 

 

 З А Х Т Е В 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

Поштовани, 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 , 36/10 и и 105/21), овим путем 

тражимо да нам на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу 

доставите следеће информације, односно копије докумената: 

1. Информацију о томе колико јавних функционера је, од почетка примене Закона о 

спречавању корупције, па до дана поступања по овом захтеву, поднело редован 

извештај о имовини и приходима (на основу члана 68. ст. 1. Закона).  

 

2. Информацију о томе на колико се лица односе извештаји поднети на основу члана 

68. ст. 1. (то јест, колико је лица обухваћено поред самог функционера, односно, 

супружника, ванбрачних партнера и малолетне децу која живе у истом 

домаћинству са функционером) 

 

3. Информацију о томе колико јавних функционера је, од почетка примене Закона о 

спречавању корупције, па до дана поступања по овом захтеву, поднело 

обавештење да нема промене у односу на претходни извештај (на основу члана 

68. ст. 2. Закона) 

 

4. Информацију о томе колико је јавних функционера поднело ванредни извештај 

због битних промена у 2020, 2021. и 2022. (посебно за сваку годину), а на основу 

члана 69. ст. 1. Закона) 

 

5. Информацију о томе у колико извештаја из тачке 1. овог захтева су јавни 

функционери навели да поседују дигиталну имовину, а у колико да поседују готов 

новац, вреднији од 5.000 евра у динарској противвредности.  

 



 

 

6. Информацију о томе у колико извештаја из тачке 4. овог захтева су јавни 

функционери навели да поседују дигиталну имовину, а у колико да поседују готов 

новац, вреднији од 5.000 евра у динарској противвредности.  

 

7. Информацију о томе у колико су извештаја о имовини и приходима, поднетих у 

доба примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, јавни функционери 

наводили да поседују готов новац или дигиталну имовину, иако није постојала 

изричита законска обавеза да то учине, уколико Агенција има могућност да 

утврди ове податке претрагом евиденција које води. 

 

 

Напомена: За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на 

добијање копија докумената у том облику на адресу ts@transparentnost.org.rs  

 

 

За Транспарентност Србија, 

Милош Ђорђевић 

13. септембар 2022. Београд 

mailto:ts@transparentnost.org.rs

