
 

 

 

Република Србија         С-300/2021 

Тужилаштво за организовани криминал                    

Устаничка 29, 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. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Злоупотреба 

у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни, итд.) 

 

2. Додатне информације у вези са тачком 1, тако да се може видети да ли је гоњење 

предузето у вези са кривичним делом из става 1. или става 2. члана 228. 

 

3. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке у вези 

са кривичним делом из члана 228, ст. 1.  

 

4. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Закључење 

рестриктивног споразума из члана 229. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни итд.) 

 

5. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке из 

тачке 1. овог захтева. 

 

6. Информације о поступању тужилаштва у вези са другим кривичним делима 

током 2020. године, где се радња извршења односи на поступке јавних набавки, 

уколико их тужилаштво може идентификовати. 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику, на ts@transparentnost.org.rs 

 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 5.05.2021. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

Више јавно тужилаштво         С-301/2021 

Посебно одељење за сузбијање корупције                   

Булевар ослобођења 69, Нови Сад  

 

 

  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. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Злоупотреба 

у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни, итд.) 

 

2. Додатне информације у вези са тачком 1, тако да се може видети да ли је гоњење 

предузето у вези са кривичним делом из става 1. или става 2. члана 228. 

 

3. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке у вези 

са кривичним делом из члана 228, ст. 1.  

 

4. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Закључење 

рестриктивног споразума из члана 229. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни итд.) 

 

5. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке из 

тачке 1. овог захтева. 

 

6. Информације о поступању тужилаштва у вези са другим кривичним делима 

током 2020. године, где се радња извршења односи на поступке јавних набавки, 

уколико их тужилаштво може идентификовати. 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику, на ts@transparentnost.org.rs 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 5.05.2021. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

Више јавно тужилаштво у Краљеву                 С-302/2021 

Посебно одељење за сузбијање корупције                   

Карађорђева 5, Краљево 

 

 

  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. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Злоупотреба 

у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни, итд.) 

 

2. Додатне информације у вези са тачком 1, тако да се може видети да ли је гоњење 

предузето у вези са кривичним делом из става 1. или става 2. члана 228. 

 

3. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке у вези 

са кривичним делом из члана 228, ст. 1.  

 

4. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Закључење 

рестриктивног споразума из члана 229. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни итд.) 

 

5. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке из 

тачке 1. овог захтева. 

 

6. Информације о поступању тужилаштва у вези са другим кривичним делима 

током 2020. године, где се радња извршења односи на поступке јавних набавки, 

уколико их тужилаштво може идентификовати. 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику, на ts@transparentnost.org.rs 

 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 5.05.2021. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

Више јавно тужилаштво у Нишу                 С-303/2021 

Посебно одељење за сузбијање корупције                   

Вожда Карађорђа23, Ниш 

 

 

  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. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Злоупотреба 

у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни, итд.) 

 

2. Додатне информације у вези са тачком 1, тако да се може видети да ли је гоњење 

предузето у вези са кривичним делом из става 1. или става 2. члана 228. 

 

3. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке у вези 

са кривичним делом из члана 228, ст. 1.  

 

4. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Закључење 

рестриктивног споразума из члана 229. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни итд.) 

 

5. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке из 

тачке 1. овог захтева. 

 

6. Информације о поступању тужилаштва у вези са другим кривичним делима 

током 2020. године, где се радња извршења односи на поступке јавних набавки, 

уколико их тужилаштво може идентификовати. 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику, на ts@transparentnost.org.rs 

 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 5.05.2021. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs


 

 

 

Више јавно тужилаштво у Београду                 С-304/2021 

Посебно одељење за сузбијање корупције                   

Савска 17а, 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. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Злоупотреба 

у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни, итд.) 

 

2. Додатне информације у вези са тачком 1, тако да се може видети да ли је гоњење 

предузето у вези са кривичним делом из става 1. или става 2. члана 228. 

 

3. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке у вези 

са кривичним делом из члана 228, ст. 1.  

 

4. Информације о поступању тужилаштва у вези са кривичним делом Закључење 

рестриктивног споразума из члана 229. Кривичног законика током 2020. године 

(подаци који се уносе у евиденције и касније објављују у извештајима РЈТ, а 

који још увек није објављен за 2020. годину – нпр. број кривичних пријава и 

структура подносилаца, број оптужних аката, број и врста судских одлука, врста 

и висина казни итд.) 

 

5. Копије оптужних аката и/или судских пресуда које се односе на поступке из 

тачке 1. овог захтева. 

 

6. Информације о поступању тужилаштва у вези са другим кривичним делима 

током 2020. године, где се радња извршења односи на поступке јавних набавки, 

уколико их тужилаштво може идентификовати. 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику, на ts@transparentnost.org.rs 

 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 5.05.2021. 

mailto:ts@transparentnost.org.rs

