Република Србија
Тужилаштво за организовани
криминал
Устаничка 29
Београд
Захтев
за приступ информацијама од јавног значаја 233/2018

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),
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 Извршног одбора Српске напредне странке Дарка
Глишића да су се поједини функционери обогатили на функцији.
Глишић је у изјави за јавност (https://www.blic.rs/vesti/politika/glisic-protiv-ministarkezoranu-mihajlovic-je-opila-funkcija-napada-i-blati-svoju/r458ql6) између осталог навео:
"Они које је опила функција и који су се од исте те функције обогатили и почели лепо
да живе дају данас себи за право да са разноразних средоземних мора и ексклузивних
дестинација коментаришу нешто што се њима лично није свидело. И Зорана
Михајловић и неки други треба да се захвале Александру Вучићу, пре свега за све што
су урадили у својим каријерама и местима и позицијама које су добили, јер су их
добили искључиво захваљујући њему."
2.
Информација о томе шта је Тужилаштво за организовани криминал предузело по
службеној дужности поводом ових навода, односно, да ли је затражило додатне
информације од господина Глишића или других особа или предузело неке друге радње
Транспарентност Србија сматра да оптужбе за злоупотребе јавних функција 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.
Зорана Михајловић је све јавне функције, почев од јула 2012. до данас имала у Владама
Србије, као потпредседница и министарка. То је уједно једини период у којем је Зорана
Михајловић, као што оптужује Дарко Глишић могла да се "обогати од функције".
Изјава Глишића се не може релативизовати ни евентуалном тврдњом да је мислио на
приходе по основу вршења јавне функције, или на јавно познате податке о обогаћењу.
Наиме, Зорана Михајловић из буџета уопште не прима зараду за своје министровање, а

према извештајима које подносила као јавни функционер, за протеклих шест година
није стекла непокретности.
За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи
управо на достављање таквих електронских копија, на адресу
тс@транспарентност.орг.рс
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или
потписом обзиром 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 или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 12. септембра 2018. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Злата Ђорђевић

