
 

 

Република Србија 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15, 

11000 Београд 

 

На основу члана 22. ст. 1. тачка 2) Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

изјављујемо 

 

Ж А Л Б У 

због неодговарања у прописаном року на захтев тражиоца 

 

Транспарентност Србија је 30.11.2021. године поднела захтев за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја Телекому Србија, Таковска 2, 11000 Београд. Захтевом 

смо тражили следеће информације:  

1. Информацију о томе да ли је „Телеком“ предузео мере и радње које је најавио 

генерални директор Владимир Лучић, а које се односе на то да ће испитати везе 

офшор фирми у власништву људи блиских „Телекому“ (некадашњи директор 

сектора за услуге „Телекома“, Игор Јецл, и адвокат Милорад Игњавчевић) и 

компаније „Хуавеј“. Генерални директор „Телекома“ изјавио је ово у интервјуу 

који је дао за КРИК, а цео интервју можете пронаћи на следећем линку. 

2. Уколико јесу предузете мере и радње из тачке 1) овог захтева, тражимо копије 

докумената о резултатима предузетих мера и радњи.  

3. Информације о томе да ли је „Телеком“ о својим налазима обавестио неке од 

државних органа, и уколико јесте, које. 

4. Копија документа из којих се може видети које су биле дужности Игора Јецла док 

је радио за „Телеком“. 

5. Инфорамције о томе да ли је „Телеком“ склапао одређене уговоре са компанијом 

„Хуавеј“ или повезаним правним лицима за време док је Игор Јецл био именован 

на место директора сектора за услуге „Телекома“, и на шта су се ти уговори 

односили. 

У захтеву је изричито наведено да се за све тражене документе које орган власти 

поседује у електронском облику, захтев односи управо на достављање таквих 

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

https://www.krik.rs/direktor-telekoma-lucic-ispitacemo-veze-ofsor-firmi-i-huaveja/
mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

Из Телекома Србија нисмо добили никакав одговор, чак ни након протека рока 

предвиђеног у члану 16. ст. 1 Закона о јавним набавкама.  

Имајући у виду наведено, предлажемо да у поступку по жалби Повереник уважи 

ову жалбу и наложи органу власти да тражиоцу достави информације и документе који 

су предмет захтева. 

Прилог: 

Захтев који је објављен на сајту Транспарентности Србије: 

https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_Telekom_Srbija_novembar

_2021.pdf 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

У Београду 

01.02.2022. 
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