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Предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број 193/2018
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), тражим
да ми доставите информације и копије докумената које се односе на поступање
представника Владе Србије на ЕУ Самиту, који је одржан јула 2018. у Лондону.
Конкретно, захтевом се тражи информација о томе
1. да ли су представници Владе Србије на овом скупу давали писане изјаве у вези
са својим намерама да се боре против корупције. Уколико је таква изјава дата
од стране представника Владе Србије, предмет захтева је и копија тог документа
у електронском облику.
Образложење: на веб-страници Министарства спољних послова Уједињеног
краљевства Велике Британије и Северне Ирске, објављене су изјаве са потписима
представника Влада Албаније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније као и
Косова у вези са намерама за борбу против корупције, под називом „Антикорупцијска
обећања Западног Балкана“. https://www.gov.uk/government/publications/westernbalkans-anti-corruption-pledges
Будући де је и Република Србија део наведеног региона и да је имала своје
представнике на ЕУ Самиту, а да је борба против корупције прокламована како
национални, тако и као приоритет у вези са ЕУ интеграцијама, одсуство информације о
потписивању овакве изјаве могло би се тумачити негативно. Због тога сматрамо да би
наведену изјаву/обећање требало објавити уколико је дата на самом Самиту или
накнадно, односно, да би требало објавити образложење због чега се поступање
представника Владе Србије овом приликом разликовало од поступања представника
других земаља региона.
Уколико се у траженим информацијама и копијама налазе и подаци о личности, у
складу са Законом о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС'', бројеви 97/08,
104/09- др. Закон 68/12, одлука УС и 107/12) молимо да нам такве информације и
документацију у вези са предметом захтева за приступ информацијама доставите са
затамњеним или уклоњеним подацима који се односе на личност.

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 се захтевана информација и документација налази на одређеном линку,
молимо да нам доставите линкове у којима се налазе одговори.
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или
потписом обзиром да нас интересује 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 011/30338-27.
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