
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-214/2022     
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ  
Царице Милице 1 
11000 Београд                                   
 
 
             
             

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: 
 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети који органи 
државне управе и колико пута су, сагласно члану 35 став 2 Закона о спречавању 
корупције, Агенцији за спречавање корупције доставили нацрт закона из области 
посебно ризичне за настанак корупције и нацрт закона којима се уређују питања 
обухваћена потврђеним међународним уговорима у области борбе против корупције, 
као и друге правне прописе ради давања мишљења о процени ризика од корупције, од 
15. априла 2022. године до дана подношења овог захтева; 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
мишљења о процени ризика од корупције и поводом којих нацрта закона и других 
правних прописа из тачке 1. овог захтева је Агенција за спречавање корупције дала 
органима државне управе, од 15. априла 2022. године до дана подношења овог захтева; 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Агенција 
за спречавање корупције, самостално или у сарадњи са Владом Републике Србије, 
анализирала планове рада Владе Републике Србије у погледу чињенице који органи 
државне управе су, сагласно члану 35 став 2 Закона о спречавању корупције, дужни да 
Агенцији за спречавање корупције доставе нацрт закона из области посебно ризичне за 
настанак корупције и нацрт закона којима се уређују питања обухваћена потврђеним 
међународним уговорима у области борбе против корупције, ради давања мишљења о 
процени ризика од корупције; 

4. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети која лобирана 
лица и колико пута су, сагласно члану 30 став 1 Закона о лобирању, Агенцији за 
спречавање корупције доставили обавештења из става 1 тог члана, од 15. априла 2022. 
године до дана подношења овог захтева и 

5. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико пута је 
Агенција за спречавање корупције и у односу на које органе власти, сагласно члану 30 
став 9 Закона о лобирању, вршила контролу садржине и начина вођења евиденције из 
става 6 тог члана, од 15. априла 2022. године 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 15. септембра 2022. године 

 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 
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