Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
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 и 36/2010),
подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следећу
копију документа или информацију у којој је фази поступак њихове израде и/или
усвајања:
1. Програм за додатно стручно усавршавање председника и чланова надзорних
одбора у области корпоративног управљања, што је подзаконски акт Закона о
јавним предузећима (Сл. гласник 15/2016) чије је усвајање предвиђено чланом
18. став 3. Закона.
2. Подзаконски акт којим се уређују услови и притеријуми за утврђивање и висину
стимулације за директора и извршног директора ЈП, што је подзаконски акт
Закона о јавним предузећима (Сл. гласник 15/2016) чије је усвајање предвиђено
чланом 29. став 2. Закона.
За усвајање ових подзаконских аката ТС сеи нтересовала уј уну 2017. године и тада смо
добили одговор Министарства привреде (број 3-00-103/2017-02 од 5. јула 2017.) у коме
се наводи да ће подзаконски акти бити усвојени након што се израде Смернице за
унапређење и јачање корпоративног управљања у јавним предузећима, те да ће
Смернице бити израђене по завршетку израде Студије корпоративног управљањана
којој се, према тој информацији, у том тренутку радило у сарадњи са Међународном
финансијском корпорацијом.
У складу са тим молимо да нам доставите и следеће документе или податак у којој фази
је њихова израда:
3. Смернице за унапређење и јачање корпоратвиног управљања у јавним
предузећима
4. Студију корпоративног управљања, која је израђена на основу мерења нивоа
корпоративног управљања у 25 јавних предузећа, у оквиру пројекта увођења
корпоративног управљања у ЈП, у сарадњи са ИФЦ
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 или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 23. април 2019. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Миша Бојовић

