РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тужилаштво за организовани криминал
Устаничка 29
11000 Београд

С-241/2020

Предмет: З а х т е в 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 или
копије докумената:
1. Да ли је Тужилаштву за организовани криминал поднета кривична пријава поводом изјаве
председника Србије Александра Вучића да је у Влади Србије "било много корупције". Изјава је
дата за аустријски лист "Клајне цајтунг", 4. октобра 2020. ју је пренео Танјуг и из кабинета
председника Србије, као ни из Српске напредне странке на чијем је чели г. Вучић, није
оспорена њена аутентичност.
2. Информација о томе шта је Тужилаштво за организовани криминал предузело по службеној
дужности поводом навода у тачки 1, односно, да ли је затражило додатне информације од
господина Вучића или других особа или предузело неке друге радње.
Транспарентност Србија сматра да оптужбе за корупцију не смеју остати само ствар медија и
без реакције Тужилаштва за организовани криминал. Мало шта је толико нашкодило борби
против корупције као када политички лидери износе оптужбе за проневере, крађу и
злоупотребе својих противника, а потом нити они поднесу кривичну пријаву, нити их
тужилаштво позове, нити оно само прикупи доказе о случају. У овом случају имамо специфичну
ситуацију - оптужбе (или сумње, тачније уверење) да постоји корупција није изнео представник
опозиције, политички противник, особа ненаклоњена Влади или бар појединац који има
неутралан или амбивалентан однос према Влади. То је учинио страначки колега и, по њеним
речима, "ментор" председнице Владе (https://www.juznevesti.com/Politika/Brnabiceva-Nestidim-se-sto-je-Vucic-moj-mentor.sr.html), који је, судећи по изјавама у претходне три године,
изузетно упућен у дешавања у Влади Србије, по чијим иницијативама су поступали влада и
министри у бројним случајевима и који је представљао Србију на бројним међународним
састанцима кјоима су присуствовали председници влада других земаља учесница.
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 с
обзиром на то 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.
У Београду,
дана 14. октобра 2020. године
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