
СПИСАК ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

 
 

ТРАЖИЛАЦ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА ОДГОВОР – 
ЈAВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЗУ“, Београд 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Тражилац 
информације 

Информације о накнадама по 
основу права из радног 
односа за Слободана 
Павловића, радника Завода. 

Позитивно 
одговорено, 
достављане 
информације 
 

 
 

 
 

 
ЗАХТЕВ 

 
 
 
 
 

Транспарентност 
Србија 

Информације о изради 
вишегодишњег Плана јавних 
набавки, извршавању вођења 
евиденције јавних набавки, 
учествовању у 
централизованим јавним 
набавкама; примењивање 
критеријума „економски 
најповољније понуде“; 
информација о кашњењу у 
плаћању уговорених обавеза 
и раскидању уговора о јавној 
набавци; објављивање огласа 
о јавним набавкама… 

Позитивно 
одговорено, 
достављане 
информације 

 
 
 

 
ЗАХТЕВ 

 
 

 
 

Тражилац 
информације 

Достављање записника о 
јавним набавкама мале 
вредности за набавку 
„Комплета збирки 
материјала за техничко 
образовање“ за период од 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
године, информације о 
члановима комисија… 

Тражилац позван 
да изврши увид у 
документацију 

 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

 
Тражилац 

информације 

Омогућавање увида у 
документацију о 
спроведеном поступку мале 
набавке за збирку материја 
за практичне вежбе за 
Техничко и информатичко 
образовање за пети разред 
основне школе. 

Позитивно 
одговорено, 
омогућен увид 

 
ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

Информације о радном 
статусу Слободана 
Павловића. 

Позитивно 
одговорено, 
достављен 
одговор 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

 
Информације о исплатним 
листама запослених. 

Позитивно 
одговорено, у 
складу са 



решењем 
повереника 

 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

 
Заштитник грађана 

Информације о повреди 
права на образовање 
Македонске националне 
мањине тиме што није 
уврштен уџбеник у 
издавачки план за школску 
2012./2013. годину. 

Позитивно 
одговорено, 
уџбеник уврштен 
у издавачки план 
2013. године. 

 
 

 
ЗАХТЕВ 

 
 

Драган Поповић, 
Policy Center 

Центар за практичну 
политику 

Информације о цени закупа 
просторија које као 
закупопримац користи Завод 
за уџбенике на територији 
Косова и Метохији, као и 
информације о исплаћеним 
зарадама запосленима на 
Косову и Метохији. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
Драгана Пећо, 

НУНС Центар за 
истраживачко 
новинарство 

Достављање копија свих 
закључених уговора са 
предузећем „Нота“, 
Књажевац. 

Позвани на увид, 
будући да је 
сарадња са 
именованим 
предузећем 
вишедеценијска 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Транспарентност 
Србија 

Достављање копија 
докумената у вези 
спроведеног поступка јавне 
набавке штампе уџбеника за 
основну и средњу школу. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
тражене 
информације         

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Заштитник грађана 

Информације о повреди 
права на образовање 
припадника Буњевачке 
националне мањине. 
 

Позитивно 
одговорено, 
наведени разлози 
неуврштавања у 
издавачки план 

 
ЗАХТЕВ 

Милица Шарић, 
НУНС Центар за 

истраживачко 
новинарство 

Достављање копија свих 
закључених уговора са 
предузећем „Нота“, 
Књажевац 

Позитивно 
одговорено,  
достављене 
копије уговора 

 
ЗАХТЕВ 

 
НВО „Рејтинг Центар 

Србије“ 

Информације о броју лица 
која су са Заводом за 
уџбенике закључила уговор 
о раду у 2009, 2010, 2011. и 
2012. години.  

Позитивно 
одговорено,  
достављене 
тражене 
информације 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Транспарентност 
Србија 

Имена председника и 
чланова НО, на чији су 
предлог именовани, копије 
одлука: о именовању 
чланова НО, о расписивању 
конкурса за директора; 

Позитивно 
одговорено, 
достављане 
информације 



измена и допуна оснивачког 
акта и општих аката. 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 
Иван Нинић, „АЛО“ 

новине 

Достављање информација, 
на колико тендера је 
предузеће „Графика Галеб“ 
из Ниша побеђивало, као и 
вредност свих уговора 
закључених са именованим 
предузећем. 

Позитивно 
одговорено,  
достављене 
тражене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Иван Нинић, „АЛО“ 

новине 

Информације о радном 
статусу и заради Уроша 
Шуваковића. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
„Зајечарска 

иницијатива“ 

Информација о мејл адреси 
преко које грађани могу да 
траже информације од јавног 
значаја. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

Информације о 
коефицијентима послова које 
обављају сви запослени. 

Позитивно 
одговорено, у 
складу са 
решењем 
повереника 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

BIRN Srbija Balkanska 
istraživačka mreža 

Информације о плаћањима 
са свих буџетских линија из 
републичког буџета за 
маркетиншке активности 
2012./2013. години. 

Достављен 
одговор о начину 
пословања 
сопственим 
средствима. 

 
 
 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 
 
 
 

Транспарентност 
Србија 

Информације о начину 
именовања представника 
запослених у НО; 
финансијским извештајима 
за 2012. и 2013. годину; 
планираним и реализованим 
издацима за маркетинг и 
спонзорства у 2012, 2013, 
2014. години; годишњим 
програмима пословања за 
2013. и 2014. годину и коме 
су достављени тромесечни 
извештаји о реализацији.  

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 
 

Транспарентност 
Србија 

Информација о изради 
вишегодишњег Плана јавних 
набавки; План јавних 
набавки за 2014. годину; 
интерни документ којим се 
уређује метод доделе 
пондера; документ који 
потврђује потребу за 
одеђеном јавном набавком. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 



 
 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 
 
 

Транспарентност 
Србија 

Информација о Извештајима 
о стручној оцени 3 поступка 
јавних набавки велике 
вредности; наплаћивање 
финансијских гаранција при 
раскиду уговора о јавној 
набавци; информација о 
кашњењу у плаћању 
уговорених обавеза; податак 
о сертификованом 
службенику за јавне набавке.  

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Драган Поповић, 
Policy Center 

Центар за практичну 
политику 

Информације о цени закупа 
просторија које као 
закупопримац користи Завод 
за уџбенике на територији 
Косова и Метохији, као и 
информације о исплаћеним 
зарадама запосленима на 
Косову и Метохији. 

 
Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
Јавно предузеће 

Службени гласник 

Информације о услугама 
штампе са тврдим повезом 
Предузећа Графика галеб 
д.о.о. из Ниша.  

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
Драган Поповић, 

Policy Center 
Центар за практичну 

политику 
 

Информације о зарадама 
запослених и о утрошеном 
новцу за опрему и средства 
на Косову и Метохији 2012. 
и 2015, и број запослених са 
пребивалиштем на КиМ.  

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Транспарентност 

Србија 

Информације у вези са 
оглашавањем, пословима 
маркетинга, спонзорства и 
донација. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
 

ЗАХТЕВ 

 
 

Тражилац 
информације 

Информације у вези са 
применом Закона о заштити 
узбуњивача – правилником, 
упознавањем запослених о 
правима, као и случајевима 
унутрашњег узбуњивања. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

Информације о 
финансирању школовања 
запослених на школским и 
високошколским установама 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Транспарентност 

Србија 

Достављање докумената који 
доказују да чланови 
Надзорног одбора Завода 
испуњавају законске услове. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 



 
ЗАХТЕВ 

 
Транспарентност 

Србија 

Информације и копије 
докумената у вези са 
рекламом и пропагандом – 
уговори. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

Топлички центар за 
демократију и људска 

права 
 

Информације о улатама 
медијима и маркетиншким 
агенцијама 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

Драган Поповић, 
Policy Center 

Центар за практичну 
политику 

 

Информације о зарадама 
запослених и о утрошеном 
новцу за опрему и средства 
на Косову и Метохији 2016. 
и број запослених са 
пребивалиштем на КиМ. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Биљана Живанчевић 

Пиштаљка 

Достављање уговора са 
медијима и оглашивачима 
износ исплаћених средстава 
по уговору 2016-2018. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

Информације о свим 
плаћањима ЈП „Тањуг“ од 
2015. до 11.06.2018. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Тражилац 

информације 

Информација о износу 
просечне зараде за месец мај 
2017. године и копије 
евиденције, пословних књига 
и документације у којима је 
садржана та информација. 
 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

 
Црта 

Владана Јараковић  

Информација о свим 
путничким возилима Завода, 
са назнаком типа возила и 
њиховим регистарским 
ознакама. 

Делимично 
позитивно 
одговорено –  
захтев је у  
поступку по 
жалби 

 
ЗАХТЕВ 

 
   Транспарентност        Информација о додатном 
          Србија                   стручном усавршавању у 
                                         у области корпоративног  
                                         управљања које је  
                                         организовано за чланове 
                                         Надзорног одбора у 2017. и    
                                         2018. години. 
 

 
Позитивно 
одговорено 
 

 
ЗАХТЕВ 

 
Транспарентност  

Србија 

Информација о 
стимулацијама и другим 
ванредним накнадама 
исплаћеним директору и/или 
извршном директору . 

 
Позитивно 
одговорено 
 



 
ЗАХТЕВ 

                                           
 Базе података д.о.о.       Информација о објављеним 
        Крагујевац               јавним набавкама из Плана 
                                          набавки за 2018. годину  
                                          
 
 

 
Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

12.08.2019. 

 
Организација за 
антикоруптивну  

политику 
Ненад Кнежевић 

 

Информација о члановима 
Надзорног одбора и о 
директору Завода, подаци о 
именовањима, спроведеном 
конкурсу за директора, 
исплаћеним стимулацијама 
директору и/или извршном 
директору у 2016, 2017. И 
2018. години,  законитост 
рада директора, све у смислу 
одредаба Закона о јавним 
предузећима, и Годишњи 
програм пословања за 2019. 
годину.  

 
Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

12.12.2019. 
 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

Информација о 
коефицијентима за   
 обрачун и исплату 
зарада запослених 

 
Одбијен захтев 

 
ЖАЛБА 

25.12.2019. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

Информација о 
коефицијентима за    
обрачун и исплату 
зарада запослених 

Достављене 
информације 
Поступак по 
жалби 
обустављен 

 
ЗАХТЕВ 

15.01.2020. 
 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о ангажовању 
адвокатске канцеларије 

Негативно 
одговорено. 
 

ЖАЛБА 
05.03.2020. 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о ангажовању 
адвокатске канцеларије 

Негативно 
одговорено у 
складу са 
Законом 

ЗАХТЕВ 
12.02.2020 

 
Татјана Караџин 

Информација о 
непокретности у Београду, 
улица Милорада Јовановића 
11 

Негативно 
одговорено. 
 

ЖАЛБА 
05.03.2020. 

 
Татјана Караџин 

Информација о 
непокретности у Београду, 
улица Милорада Јовановића 
11 

Негативно 
одговорено у 
складу са 
Законом 



 
ЗАХТЕВ 

09.03.2020. 
 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Информације о 
коефицијентима за обрачун 
основне зараде запослених у 
Заводу 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

22.03.2020. 

 
Бојан Ђокић 

 
Информације о донацијама и 
спонзорствима у претходних 
пет година 
 

 
Није одговорено 

 
ЗАХТЕВ 

18.05.2020. 

 
Татјана Караџин 

Достава информација о 
састанку у 
Министарству привреде, 
који се односи на 
реализацију 
Плана пословања Завода 
за 2019. годину. 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

19.05.2020. 

 
Татјана Караџин 

 
Достава копије Плана 
набавки за 2019. годину 

Позитивно 
одговорено, 
информација је  
објављена и 
доступна 

 
ЗАХТЕВ 

25.06.2020. 

 
Татјана Караџин 

Информације о судским 
поступцима у 2018, 2019. и 
2020. години у којима као 
странка учествује орган 
власти 

 
Негативно 
одговорено 

 
ЗАХТЕВ 

26.06.2020. 

 
Татјана Караџин 

Информације о ангажовању 
лица у ванрадном односу у  
2018, 2019. и 2020. години 

 
Негативно 
одговорено 

 
ЖАЛБА 

01.07.2020. 

 
Татјана Караџин 

Информације о судским 
поступцима у 2018, 2019. и 
2020. години у којима као 
странка учествује орган 
власти 
и 
Информације о ангажовању 
лица у ванрадном односу у  
2018, 2019. и 2020. години 

 
Изјашњење 
Поверенику 

 
ЖАЛБА 

04.07.2020. 

 
Бојан Ђокић 

 
Информације о донацијама и 
спонзорствима у претходних 
пет година 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

21.08.2020. 

 
Понуђачи Србије 

 
Информације о јавним 
набавкама 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 



 
ЗАХТЕВ 

24.08.2020. 

 
Обрада података 
д.о.о. Крагујевац 

 
Информације о јавним 
набавкама по одређеним 
позицијама 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ЗАХТЕВ 

03.11.2020 

 
Никола Јеленић 

 
Информације о расходима у 
2019. години, извод из 
пословних књига 

 
Позитивно 
одговорено 

 
ЖАЛБА 

04.07.2020. 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о пословној 
згради у Београду, ул. 
Милорада Јовановића 11 
и  
информације о ангажовању 
адвокатске канцеларије 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације – 
копије 
докумената 

 
ЗАХТЕВ 

16.12.2020 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о ангажовању 
адвокатске канцеларије 

Позитивно 
одговорено, 
достављене 
информације 

 
ПРЕДЛОГ 

за 
спровођење 

управног 
извршења 
решења 

Повереника 
13.01.2021. 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о пословној 
згради у Београду, ул. 
Милорада Јовановића 11 
и  
информације о ангажовању 
адвокатске канцеларије 

 
Информације по 
други  пут 
достављене, 
копије 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

19.01.2021. 

 
Татјана Караџин 

Информације о пословном 
уговору закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић 

Информације 
нису достављене 

 
ЖАЛБА 

11.02.2021. 

 
Татјана Караџин 

Информације о пословном 
уговору закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић 

Одговорено, 
информације 
јавно објављене 
и доступне 

 
ЗАХТЕВ 

19.01.2021. 

 
Адвокат  

Гордана Марчета 

 
Информације о пословном 
уговору закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић 

Информације 
нису 
достављене, 
представљају 
пословну тајну 

 
ЗАХТЕВ 

19.01.2021. 

 
Удружење издавача 

уџбеника 

 
Информације о пословном 
уговору закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић 

Информације 
нису 
достављене, 
представљају 
пословну тајну 



 
ЗАХТЕВ 

09.03.2021. 

 
Тијана Бабић 

Информације о трошковима 
одржавања пословних 
просторија, горива и 
потрошног материјала у 
2020. години 

Позитиван 
одговор, 
информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

19.02.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Информације о свим 
уговорима закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић, 
копије уговора 

Информације 
нису 
достављене, 
представљају 
пословну тајну 

 
ЖАЛБА 

11.03.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Информације о свим 
уговорима закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић, 
копије уговора 

Одговорено,  
уговори 
представљају 
пословну тајну 

 
ЗАХТЕВ 

19.02.2021. 

 
Покрет Живим за 

Србију 
 

- Информације о лицима која 
су засновала радни однос 
или ангажована у ванрадном 
односу у 2017, 2018. И 2019. 
године; 
- Информације о зарадама и 
свим накнадама исплаћеним 
директору органа власти и 
члановима комисије за јавне 
набавке, као и да ли су 
чланови неке политичке 
странке и које; 
-  Информације о донацијама 
од невладиних организација . 

 
Одговорено 
позитивно, 
информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

08.04.2021. 

 
Регионални центар 

„Мобинг“ Ниш 

Информације о 
репрезентацији на терет 
органа власти у 2019. и 2020. 
години. 

Одговорено 
позитивно, 
информације 
достављене 

 
ЖАЛБА 

01.04.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Копије свих уговора 
закључених са фондацијом 
Алек Кавчић 

Информације 
нису достављене 
јер представљају 
пословну тајну 

 
ЖАЛБА 

09.03.2021. 

 
Татјана Караџин 

 
Информације о свим 
уговорима закљученим са 
фондацијом Алек Кавчић 

 
Поступак 
обустављен 

 
ЗАХТЕВ 

02.07.2021. 

 
Анђела Зец 

Информације о онлајн 
издањима уџбеника за 
немачки језик 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

02.07.2021. 

 
Уна Сабљаковић 

Информације о претплати на 
часописе у 2019, 2020. и 
2021. години  и недељник 
“Печат“ 

 
Информације 
достављене 



 
Решење 

Повереника  
28.07.2021. 

по 
ЖАЛБИ 

по 
захтевима 

од 
25.06.2020. 
26.06.2020. 

 
Татјана Караџин 

 

 
Информације о судским 
поступцима у 2018, 2019. и 
2020. години у којима као 
странка учествује орган 
власти 
и 
Информације о ангажовању 
лица у ванрадном односу у  
2018, 2019. и 2020. години 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

02.08.2021. 

 
Адвокатска 

канцеларија Радић  

 
Информације о Српској 
енциклопедији 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

02.08.2021. 

 
Удружење социјалне 
заштите угрожених 

грађана НИКА 

 
Информације о трошковима 
маркетинга, оглашавања, 
промоција и ПР услуга у 
2016, 2017. и 2018. години 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

11.08.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Информације о изменама 
Одлуке о коефицијентима  
и  
изменама Правилника о 
организацији и 
систематизацији послова 

 
Информације 
достављене 

 
ЖАЛБА 

27.08.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 

 
Информације о изменама 
Одлуке о коефицијентима  
 

 
Информације 
достављене 

 
ЖАЛБА 

08.09.2021. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 
 

 
Информације о изменама 
Одлуке о коефицијентима  
 

 
Информације 
достављене 

 
Закључак 

Повереника  
20.09.2021. 

 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 

 
Информације о изменама 
Одлуке о коефицијентима  
 

 
Поступак 
обустављен 

 
ЗАХТЕВ 

03.09.2021. 

 
Јелена Митровић 

 
Информација о бесплатним 
уџбеницима за наставнике 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАХТЕВ 

08.12.2021. 

 
Данијела Николић 

 
Информација о коришћењу 
средстава репрезентације 

 
Информације 
достављене 



 
ЗАХТЕВ 

07.02.2022. 

 
 

Милица Павковић 

 
Информација о коришћењу 
службених мобилних 
телефона 

 
Информације 
достављене 

 
ЗАКЉУЧАК 
Повереника 
08.02.2022. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 

 
Копије свих уговора 
закључених са фондацијом 
Алек Кавчић 

 
Поступак 
обустављен 

 
РЕШЕЊЕ 

Повереника 
08.02.2022. 

 
Синдикат Завода 

за уџбенике 

 
Копије свих уговора 
закључених са фондацијом 
Алек Кавчић 

 
Враћање на 
поновни 
поступак 

ПРЕСУДА 
Прекршајни 

суд у 
Београду 

04.03.2022. 

 
Регионални центар 

„Мобинг“ Ниш 

Информације о 
репрезентацији на терет 
органа власти у 2019. и 2020. 
години. 

Одговорно лице 
у правном лицу 
ослобођено од 
одговорности 

 
ЗАХТЕВ 

20.06.2022. 

 
Удружење грађана 

„НаукЛаб“ Ниш 

 
Информације о видео 
систему и физичко-
техничком обезбеђењу 

 
Информације 
достављене 

 
ПРЕСУДА 

Прекршајни 
апелациони 
суд  Београд 
22.06.2022. 

 
Регионални центар 

„Мобинг“ Ниш 

 
Информације о 
репрезентацији на терет 
органа власти у 2019. и 2020. 
години. 

Потврђена 
пресуда 
Прекршајног 
суда у Београду -  
Одговорно лице 
у правном лицу 
ослобођено од 
одговорности 

 
ЗАКЉУЧАК 
Повереника 
12.07.2022. 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о уговорима 
закљученим са фондацијом 
Алек Кавчић 

 
Поступак 
обустављен 

 
РЕШЕЊЕ 

Повереника 
08.02.2022. 

 
Татјана Караџин 

 
Информација о уговорима 
закљученим са фондацијом 
Алек Кавчић 

 
Враћање на 
поновни 
поступак 

 
ЗАХТЕВ 

29.07.2022. 

 
 

Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
Информације 
достављене 

 
ЖАЛБА 

08.08.2022. 

 
 

Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
Одговор на 
жалбу 



 
РЕШЕЊЕ 

Повереника 
08.02.2022. 

по 
ЖАЛБИ 

од 
08.08.2022. 

 
Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
Послати докази о 
достављеним 
информацијама 

 
ЖАЛБА 

Поверенику 
29.08.2022. 

 
 

Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
 

 
НАЛОГ 

Повереника 
од 

31.08.2022. 
по 

ЖАЛБИ 
од 

29.08.2022. 

 
Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
Изјашњење 
Поверенику о 
наводима жалбе 

 
РЕШЕЊЕ 

Повереника 
од 

16.09.2022. 
по 

ЖАЛБИ 
од 

29.08.2022. 

 
Душан Стојковић 

 
Информација о јавној 
набавци: Тонери и кетриџи 

 
Поступак 
обустављен 

    

    

    

 
 


