Министарство одбране
Секретаријат Министарства – Правна управа
Бирчанинова 5, 11000 Београд
(Назив и седиште органа коме се упућује захтев)

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:






обавештење да ли поседујете тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:
x поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин: _________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
1. Да ли је Министарство одбране обавестило Војни синдикат Србије, сходно члану 8. став 1.
Споразума о техничко-просторним и другим условима за рад Војног синдиката Србије Број
10-3984 од 14.06.2019. године, да врши измене и допуне Правилника о накнади путних и
других трошкова и других примања у Војсци Србије које су објављене у Службеном војном
листу број 28 од 24.10.2019. године?
2. Да ли је Министарство одбране укључило представнике Војног синдиката Србије у рад на
припреми измена и допуна прописа од значаја за социјални статус запослених (Правилник о
накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије објављен у
Службеном војном листу број 28 од 24.10.2019. године)?
3. Да ли Министарство одбране припрема измене и допуне прописа од значаја за социјални
статус запослених тако да лица која своје стамбено питање реше у складу са Законом о
посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага
безбедности неће моћи да остваре накнаду трошкова у вези са решавањем стамбеног питања?
3. Да ли Министарство одбране има намеру да почне да поштује одбредбе прописане чланом
8. Споразума о техничко-просторним и другим условима за рад Војног синдиката Србије
Број 10-3984 од 14.06.2019. године?
Предраг Јевтић
Генерални секретар Војног синдиката Србије
Тражилац информације / Име и презиме

У Сомбору,

Стапарски пут број Ц-12/2, 25000 Сомбор
адреса

Дана 05.12.2019. године

телефон 066-271112
други подаци за контакт
________________________________________
потпис

