
 

 

 
Агенција за борбу против корупције 

Царице Милице 1 

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 следећу копију документа или 

информацију: 

 

1. Информација о томе да ли је Агенција за борбу против корупције током 2018. и 

2019. године, на основу свог овлашћења из члана 32, став 1. Закона о финансирању 

политичких активности од политичких субјеката затражила приступ 

књиговодственим евиденцијама и документацији задужбина и фондација чији су 

оснивачи политичке странке.  

2. Информација о томе да ли је Агенција за борбу против корупције током 2018. и 

2019. године, на основу свог овлашћења из члана 32, став 2. Закона о финансирању 

политичких активности од политичких субјеката затражила документа и 

информације који се односе на:  

a. Трошкове организовања јавних скупова ван периода изборне кампање 

b. Трошкова превоза учесника јавних скупова ван периода изборне кампање 

(без обзира на то ко је организатор скупа) 

c. Израде, емитовања и оглашавања промотивног материјала ван периода 

изборне кампање  

3. Информација о томе да ли је Агенција за борбу против корупције током 2018. и 

2019. године, на основу свог овлашћења из члана 32, став 4. Закона о финансирању 

политичких активности од државних органа, органа аутономне покрајине, локалне 

самопураве и других лица затражила документа и информације који се односе на:  

a. Трошкове организовања јавних скупова ван периода изборне кампање на 

којима су организовано учествовали и представници политичких субјеката  

b. Трошкова превоза учесника јавних скупова ван периода изборне кампање, на 

којима су организовано учествовали и представници политичких субјеката 

4. Информација о томе да ли је Агенција за борбу против корупције током 2018. и 

2019. године, на основу свог овлашћења из члана 32, став 4. Закона о финансирању 

политичких активности од удружења повезаних са политичким субјектима или од 

органа власти тражила податке који се односе на трошкове политичких активности 

(нпр. у случају постављања великих огласних паноа са ликом председника и 

називом удружења чији су чланови под називом удружења учествовали на 

појединим локалним изборима као групе грађана) 

5. Списак упућених дописа из тачке 1. до 4. овог захтева.  

 



 

 

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 или на телефон 011/303-38-27. 

 

У  Београду, 

дана 29. октобар 2019. године 

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Миша Бојовић 


