
 

 

Република Србија 

Републичко јавно тужилаштво 

Немањина 22 - 26 

Beograd 

 

З а х т е в 

за приступ информацијама од јавног значаја 292/2018 

 

 

 

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 следеће 

информације или копије докумената: 

 

1. Да ли нижа јавна тужилаштва достављају РЈТ упутстава информације о сваком 

појединачном предмету који се односи на гоњење кривичних дела корупције, а на 

основу наведеног упуства: Одељење за борбу против корупције Републичког јавног 

тужилаштва прати рад основних, виших и апелационих јавних тужилаштава у 

поступању у предметима кривичних дела корупције, укључујући и кривична дела 

прања новца, у оквиру реализације Обавезног упутства Републичког јавног тужиоца 

А.бр. 194/10, од 26.3.2010. године којим су формирана одељења за борбу против 

корупције и прања новца, и на основу ког сва нижа јавна тужилаштва достављају 

Републичком јавном тужилаштву, преко надлежног апелационог јавног тужилаштва, 

податке о примљеним кривичним пријавама, донетим јавнотужилачким одлукама, 

првостепеним пресудама, жалбама тужиоца, уколико су изјављене и другостепеним 

одлукама. Тиме се наставља континуитет досадашњег рада у овој области, који је 

отпочет обавезним упутством Републичког јавног тужиоца А.бр. 6/07, и омогућава се 

ефикасно праћење и контрола рада тужилаштава у сваком поједином предмету и 

пружање стручне помоћи у виду давања мишљења, сугестија и упутстава ради 

разјашњења спорних питања у појединим предметима, са посебним нагласком на 

предмете и извештаје везане за спровођење Закона о одузимању имовине стечене 

кривичним делом.  

 http://www.rjt.gov.rs/upload/Document/File/2013-

10/Odeljenje_Za_Borbu_Protiv_Korupcije.pdf  

 

2. Ако нижа јавна тужилаштва достављају информације, тражимо документе 

достављене од стране Вишег јавног тужуилаштва у Београду и то:  

 

-  Копије оптужница за кривична дела корупције и то: примања мита, давања мита, 

злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем, а које је Више јавно тужилаштво 

у Београду поднело  током 2017. и у прва три месеца 2018. године. 

 

-  Копије споразума о признању кривице који су закључени због кривичних дела 

корупције и то: примања мита, давања мита, злоупотребе службеног положаја и 

трговине утицајем током 2017. и у прва три месеца 2018. године. 

 

 

 

http://www.rjt.gov.rs/upload/Document/File/2013-10/Odeljenje_Za_Borbu_Protiv_Korupcije.pdf
http://www.rjt.gov.rs/upload/Document/File/2013-10/Odeljenje_Za_Borbu_Protiv_Korupcije.pdf


 

 

- Копије оптужница за кривична дела корупције и то: примања мита, давања мита, 

злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем, а које је Више јавно тужилаштво 

у Београду поднело након 1. марта 2018. године. 

 

-  Копије споразума о признању кривице који су закључени због кривичних дела 

корупције и то: примања мита, давања мита, злоупотребе службеног положаја и 

трговине утицајем. 

 

 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи 

управо на достављање таквих електронских копија, на адресу  ts@transparentnost.org.rs  

За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или 

потписом обзиром да нас интресује садржина документа а не његова форма.  

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 011/303-

38-27. 

 

У  Београду,   

дана 07. новембра 2018. године   

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

  

Злата Ђорђевић 


