
 

 

Република Србија 

Више јавно тужилаштво  

Катанићева 15 

Beograd 

 

 

 

Предмет: Прецизирање З а х т е ва за приступ информацијама од јавног значаја 

248/2018 и 253/2018 

 

 

Поштовани, 

с обзиром на то да сте у одговору (ПИ бр.140/18) на наш захтев за приступ 

информацијама навели да нисте у могућности да доставите одговоре, јер се ради о 

преобимној документацији када је реч о следећим питањима:  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

у Београду поднело након 1. марта 2018. године, и 

 

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

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

трговине утицајем,  

 

указујемо да захтевом нисмо тражили фотокопије појединих докумената у поседу ВЈТ у 

Београду, већ документе које поседујете у електронском облику, било да је реч о 

документима који су оригинално израђени у МС Wорд или сличном програму за 

обраду текста (занима нас садржај документа, а не печат и потпис овлашћеног лица), 

или да је реч о документима који су ради чувања, упућивања другом органу или за неке 

друге потребе већ скенирани.  

 

Уколико ВЈТ не чува документе у електронској формиу након израде, као и у случају да 

ВЈТ није до сада вршило скенирање тражених докумената, молимо да нас о томе 

обавестите, како бисмо пронашли други начин задовољења права на приступ 

информацијама у конкретном случају, или сугерисали надлежним органима набавку 

потребне опреме за чување докумената у електронском облику и скенирање, с обзиром 

на то да не бисмо желели да оптерећујемо рад ВЈТ у Београду фотокопирањем 

документације.  

 

 

 



 

 

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

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

За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или 

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

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 

дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/303-

38-27. 

 

У  Београду,   

дана 7. новембра 2018. године   

 

За организацију Транспарентност - Србија:  

Злата Ђорђевић 

 


