
 

 

            

С-348/2021 

 
Република Србија 
Министарство спољних послова 
Кнеза Милоша бр. 24‐26 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

            

С-349/2021 

 
Република Србија 
Министарство унутрашњих послова 
Булевар Михајла Пупина 2 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-350/2021 

 
Република Србија 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Немањина 22 - 26 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

2. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-351/2021 

 
Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22 - 26 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

 С- 352/2021 

 
Република Србија 
Министарство финансија 
Кнеза Милоша 20 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 
  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

С-353/2021 

 

Република Србија 
Министарство привреде 
Кнеза Милоша 20 
Београд 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

        

С-354/2021 

 
Република Србија 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Немањина 22-26 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-355/2021 

 
Република Србија 
Министарство заштите животне средине 
Омладинских бригада 1 
Нови Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-356/2021 

 
Република Србија 
Министарство државне управе и локалне самоуправе 
Бирчанинова 6 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-357/2021 

 
Република Србија 
Министарство рударства и енергетике 
Немањина 22-26 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

          

С-358/2021 

 
Република Србија 
Министарство правде 
Немањина 22 - 26 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-359/2021 

 
Република Србија 
Министарство одбране 
Бирчанинова 5 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-360/2021 

 
Република Србија 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог   
Булевар Михајла Пупина 2 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

          

С-361/2021 

 
Република Србија 
Министарство за европске интеграције 
Немањина 34 
Београд 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 



 

 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-362/2021 

 
Република Србија 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја    
Немањина 22 -26 
Београд 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

2. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 



 

 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-363/2021 

 
Република Србија 
Министарство здравља    
Немањина 22 -26 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

С-364/2021 
 
Република Србија 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања    
Немањина 22 -26 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 



 

 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

С-365/2021 
 
Република Србија 
Министарство за бригу о породици и демографију     
Булевар Михајла Пупина 2 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 



 

 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-366/2021 

 
Република Србија 
Министарство омладине и спорта 
Булевар Михајла Пупина 2 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-367/2021 

 
Република Србија 
Министарство културе и информисања 
Влајковићева 3 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-368/2021 

 
Република Србија 
Министарство  
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 



 

 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-369/2021 

 
Република Србија 
Министарство за бригу о селу 
Булевар Михајла Пупина 2а 
Нови Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-370/2021 

 
Република Србија 
Кабинет министра за иновације и технолошки развој 
Немањина 11 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-371/2021 

 
Република Србија 
Кабинет министра за развој недовољно развијених општина 
Немањина 11 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

19.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-372/2021 
 
Република Србија 
Кабинет председнице Владе Ане Брнабић 
Немањина 11 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

20.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-373/2021 

Република Србија 
Генерални секретаријат Председника Републике 
Андрићев венац 1 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

20.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

  

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

           

С-374/2021 

Република Србија 
Народна скупштина Републике Србије 
Трг Николе Пашића 13 
Београд 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 и 36/10), овим путем тражим да ми доставите 

на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће информације, односно 

копије докумената уколико постоје: 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. Гласник РС“, бр. 

87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника о изгледу и садржини 

образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и 

посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се 

ближе уређује начин вођења евиденције из наведених одредаба Закона. 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који 

су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том 

органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој 

функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно 

назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за 

обавештавање Агенције. 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом лобисти 

односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог дописа о 

започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о обавештавању Агенције о 

лобистичком контакту, податке о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о 

лобистичком контакту, датум и место подношења Евиденције, печат органа власти и потпис 

одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања на јавну 

функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног лица, број 

и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место подношења 

обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту 

су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима лобираног 

лица води у електронској форми. 

 

За све тражене документе који су доступни у електронској форми, захтев се односи управо на 

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

За достављање тражене документације није неопходно да она буде оверена печатом или 

потписом, обзиром да нас интересује садржина документа, а не његова форма. 

Уколико је из било ког разлога неопходно да Вам ближе појаснимо садржину нашег захтева, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-38-27. 

 

У Београду, 

20.јули 2021. 

За Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

 

mailto:ts@transparentnost.org.rs

