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Прималац: 
Република Србија 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Просветна инспекција 
Захумска 14 
Београд 
Имејл адреса за пријем дописа: kabinet@mpn.gov.rs  
 
Подносилац захтева: 
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
11000 Београд 
 
Предмет:  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број  18/2018 
 

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 следеће информације и копије докумената које се односе 
на  прикупљање података од просветних установа (Земунска гимназија), органа 
власти, политичких субјеката, јавних функционера и других лица на основу својих 
овлашћења или предузимањем других мера а у вези са промоцијом кандидата са 
листе  "Александар Вучић - зато што волимо Београд" у Земунској гимназији. 
Информације о овом догађају смо сазнали из достављеног линка 
http://rs.n1info.com/a359120/Bg-Izbori/Vesic-Gurovic-Grbovic-i-Ilic-u-Zemunskoj-
gimnaziji.html   
Сматрамо да би у овом случају евентуална повреда закона могла огледати у томе 
што је у школама забрањено спроводити политичке активности, на основу члана 
113. Закона о основама система образовања и васпитања („У установи је 
забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у 
те сврхе“).Омогућавање политичке промоције у школском објекту би моглода 
представља такође и повреду начела и правила о вршењу јавне функције, када је 
реч о одговорним лицима у Земунској гимназији. Уколико је Гимназија омогућила 
политичку промоцију (то јест, ако су њени представници били упознати са 
природом ове посете), онда би то могло да представља и повреду Закона о 
финансирању политичких активности, будући да је забрањено да се изборне 
активности финансирају од стране јавних установа, што укључује не само донације, 
већ и бесплатне услуге, попут уступања просторија (члан 12, став 1). 
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С обзиром на оно што смо уочили, ово питање се налази и у надлежности 
просветне инспекције, стога се захтев односи на све информације и копије 
докумената у вези са поступањем у овом случају. 
 
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 
     


