
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА            Р-254/2020             
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
Немањина 22-24, 
11000 Београд 
 

 

 
Захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја 
 
На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), подносим захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и  копије 
докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли се 
консултантска кућа ''Lacuna consulting'' обратила Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања са упитом за могућност учешћа представника 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на интерактивној 
радионици која треба да се одржи 22. септембра 2020. године у хотелу ''Зира'', 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања било упознато са 
чињеницом да се учешће на интерактивној радионици наплаћује учесницима, 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли су се и 
други привредни субјекти обраћали Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања са упитом за могућност учешћа представника Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања на обукама, семинарима и радионицима 
током 2019. и 2020. године из делокруга рада Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, 

4. Уколико је било упита наведених у тачки 3. овог захтева копије таквих обраћања, као и 
копије одговора Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како 
позитивних тако и негативних, 

5. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети које обуке, 
семинаре и радионице је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, само или у сарадњи са другим привредним субјектима, организовало током 
2019. и 2020. године у вези са применом закона из своје надлежности, 

6. Информације и копије правних аката на основу којег Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одлучује о томе да ли ће одобрити или 
одбити учешће свог представника на обукама, семинарима и радионицама које 
организују други привредни субјекти из делокруга рада Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 

7. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети на основу којих 
критеријума Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одлучује 
о томе да ли ће одобрити или одбити учешће свог представника на обукама, 
семинарима и радионицама које организују други привредни субјекти из делокруга 
рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

8. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли и по ком 
правном основу државни функционер и/или државни службеник Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања има право да прихвати ангажовање на 



 

 

обукама, семинарима и радионицама из делокруга рада Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања које организују други привредни субјекти 
уколико им позив за учешће буде непосредно упућен, 

9. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прикупља од 
државних функционера и/или државних службеника Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања обавештења о понудама за учешће на 
обукама, семинарима и радионицама из делокруга рада Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања које организују други привредни субјекти, 

10. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања има устројену 
евиденцију о понудама из тачке 9. овог захтева, 

11. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је 
државна секретарка тражила одобрење министра за учешће на интерактивној 
радионици из тачке 1. овог захтева,  

12. Уколико је државна секретарка тражила одобрење из тачке 11. овог захтева,копију 
документа на основу којег се може видети да је министар одобрио њено учешће. 

 
  
За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs 
 
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 
молимо да нам се обратите путем електронске поште. 
 
 

У  Београду, 

дана 15. септембра2020. године 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 


