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Прималац:
Република Србија
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Управни инспекторат
Дечанска 8
Београд
Имејл адреса за пријем дописа: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
Подносилац захтева:
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија
Палмотићева 31
11000 Београд
Предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број 25/2018

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 удружења, политичких субјеката, јавних
функционера и других лица на основу својих овлашћења или предузимање других
мера, а у вези са посетом министарке грађевинарства Зоране Михајловић
Обреновцу, у својству јавног функционера. О тој посети смо добили упит од
грађанина, а провером веб странице Министарства смо прикупили додатне
податке, на адреси: http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/mihajlovitsheva-uinfrastrukturu-obrenovca-ulozhili-smo-dva-miliona-evra
Према информацијама које смо добили, у Обреновцу је одржан скуп и на њему је
је госпођа Михајловић говорила да грађани "лажна обећања не могу чути од
Српске напредне странке". На тај начин би, ако је информација истинита, била
промовисана у позитивном светлу та политичка странка. Поред тога, према објави
са сајта Министарства, министарка је рекла и следеће: „Данас сам овде не да бих
вам давала лажна обећања, то чине неки други, попут Ђиласа и Шапића, не би ли
се опет вратили да униште оно што ми поправљамо. Данас сам ту да чујем вас и да
помогнем да живот у Скели буде још бољи”. Иначе, поменути (Драган) Ђилас и
(Александар) Шапић су кандидати на изборима за одборнике у скупштини Града
Београда који се одржавају 4. марта 2018, и представници су политичких субјеката
који су супарници политичком субјекту чији је функционер министарка
Михајловић. На скупу је, према објављеним информацијама, министарка
обећавала, како се може разумети у име јавних предузећа, помоћ грађанима за
решавање појединачних проблема - у конкретном случају из вести и са снимка - за
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изградњу
цркве
http://rs.n1info.com/a362254/Vesti/Vesti/Zorana-Mihajlovic-uobrenovackoj-mesnoj-zajednici-Skela.html
Овим састанцима и изјавама су присуствовали и други јавни функционери, из
градске општине Обреновац, и из ЈП Путеви Србије. У вези са свим тим, могло би
бити разлога за испитивање поштовања обавеза јавних функционера из члана 29.
Закона о Агенцији за борбу против корупције, поштовања правила о забрани
коришћења јавних ресурса за политичку промоцију.
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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