
 

 

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, 36/2010 и 105/21) изјављујемо 
 

 
 

Ж А Л Б У  
због неодговарања у прописаном року на захтев тражиоца  

 
 
 
Транспарентност Србија је 27. фебруара 2023. године путем електронске поште поднела захтев 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја Вишем јавном тужилаштву у Београду, 
Савска 17а, 11000 Београд. Захтевом смо тражили следеће: 
  

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети Годишњи 
распоред послова у Вишем јавном тужилаштву у Београду за 2022. годину и Годишњи 
распоред послова у Вишем јавном тужилаштву у Београду за 2023. годину,  

 
2. Информације и копије свих докумената на основу којих се могу видети евентуалне 

измене годишњих распореда из тачке 1. овог захтева и 
 

3. Копију захтева, са деловодним бројем и пријемним печатом писарнице Вишег јавног 
тужилаштва у Београду, заменице Вишег јавног тужиоца у Београду Бојане Савовић за 
прелазак из Посебног одељења за сузбијање корупције у Одељење за општи криминал 
или неко друго одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду. 

 
 

У захтеву је изричито наведено да се за све тражене документе које Више јавно тужилаштво у 
Београду поседује у електронском облику захтев односи управо на достављање таквих 
електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs. 

Из Вишег јавног тужилаштва у Београду нисмо добили никакав одговор, чак ни након истека рока 
предвиђеног у члану 16. ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

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 за слободан приступ информацијама од јавног значаја који је објављен на сајту 
Транспарентности Србије:   

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_VJT_-
_godi%C5%A1nji_raspored_poslova.pdf  
 

• Електронска пошта од 27. фебруара 2023. године 
 

За организацију Транспарентност Србија  

Александра Ајданић 

 

 

 

У Београду 15. марта 2023. године 
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