ТРАНСПАРЕНТНОСТ
СРБИЈА

Адреса: Палмотићева 31
11000 Београд, Србија
Телефон: (+ 381 11) 303 38 27
Факс:
(+ 381 11) 323 78 05
e-mail: ts@transparentnost.org.rs

Прималац:
Република Србија
Град Београд
Градски секретаријат за инспекцијске послове
Краљице Марије 1/VI
Београд
Имејл адреса за пријем дописа: inspekcija@beograd.gov.rs
Подносилац захтева:
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија
Палмотићева 31
11000 Београд
Предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број 21/2018

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
евентуално прикупљање података од органа власти, политичких субјеката, јавних
функционера и других лица на основу својих овлашћења, или предузимањем
других мера у вези са могућим коришћењем јавних ресурса за промоцију
страначког скупа који је организован у УСЦ Вождовац на Бањици, дана 3. 2. 2018.
године у 12 часова.
На Фејсбук страници градске општине Вождовац, објављен је позив грађанима на
дружење са председником Републике Србије, Александаром Вучићем, у УСЦ
Вождовац на Бањици, у суботу 3. фебруара, у 12. часова. На основу онога што смо
уочили, сматрамо да је то био предизборни скуп СНС, односно листе "Александар
Вучић - зато што волимо Београд" која учествује на мартовским изборима за
одборнике у скупштини Града Београда.
Позив
је
објављен
у
понедељак,
29.
Јануара
2018.
https://www.facebook.com/GOVozdovac/photos/a.929409740437083.1073741830.167
385353306196/1758458937532155/?type=3 На питање једног грађанина због чега
градска општина позива на дружење са председником Републике користећи лого
СНС-а није одговорено на ФБ профилу ове општине. Сличан позив је поново
објављен 5. 2. 2018. године (поново на Фејсбук страни градске општине). Грађани
који су нам се обратили, обавестили су нас да су на Лекином брду затекли плакате
истог изгледа као позив на сајту СНС-а на којем је и објављен извештај са истог
догађаја, у коме је представљен као „митинг листе 'Александар Вучић - зато што
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волимо Београд!' на Вождовцу“ https://www.sns.org.rs/novosti/vesti/vucic-nas-jeposao-da-radimo-za-buducnost-gradjana
Истражујући наводе грађана, уочили смо да је најаву митинга СНС објавио тек 2.
фебруара на свом сајту (дан уочи одржавања), што је потом пренето и на твитер
налогу и фејсбук страници ове политичке странке. То нас наводи на закључак да
грађани који су претходно путем општинске фејсбук странице били обавештени о
"дружењу са председником" нису имали начина да пре тог момента установе да се
заправо ради о скупу подршке једној изборној листи (политичком субекту). У вези
са овим догађајима, може се закључити да би предмет испитивања могло да буде
евентуално кршење правила о финансирању политичких активности у погледу
коришћења јавних ресурса за промотивне активности једне политичке странке,
односно коалиције, пре свега у најави догађаја.
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
011/303-38-27.
У Београду,

За организацију Транспарентност Србија:

дана 25. 1. 2018. године

Раде Ђурић
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