
 

 

Прималац: 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15 

11000 Београд 

Орган против кога се подноси жалба: 

Република Србија 

Више јавно тужилаштво 

Катанићева 15 

11 000 Београд  

На основу  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносимо:  

Ж а л б у 

Због недостављања одговора по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја број 

206/2018 (у прилогу) 

Образложење: 

Вишем јавном тужилаштву поднели смо захтев за остваривање права из Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја чију садржину достављамо у прилогу као оригинал 

поднетог захтева, а који се односио на достављање тражених информација, односно 

електронских или других копија докумената:  

1. Kопију одлуке ВЈТ у оквиру које је закључено да издавачке куће нису починиле 

кривично дело током израде Закона о уџбеницима, са образложењем из којег се може видети 

на основу чега је ВЈТ дошло до закључка да нема елемената кривичног дела које се гони по 

службеној дужности и доказима које је у вези са тим прибавило.  

2. Kопија кривичне пријаве, односно информације која је достављена ВЈТ у вези са 

притисцима приликом доношења Закона о уџбеницима. 

Захтев је упућен поштом 20. августа 2018. године. У захтеву смо навели да је, према наводима 

БИРН, бивши министар просвете Срђан Вербић у фебруару 2016. године писмено обавестио 

Агенцију за борбу против корупције да је током израде Закона био „изложен притисцима, 

претњама и покушајима застрашивања од стране одређених издавачких кућа, као и других 

лица која су била повезана са тим издавачима“.  Даље се каже да је Агенција Вербићеву 

пријаву проследила Вишем јавном тужилаштву, које је у јулу 2016. године утврдило да у овом 

случају издавачке куће нису починиле кривично дело и донело одлуку да нема разлога за 

покретање кривичног поступка. http://javno.rs/istrazivanja/udzbenici--od-lobiranja-preko-mita-do-

skole 

http://javno.rs/istrazivanja/udzbenici--od-lobiranja-preko-mita-do-skole
http://javno.rs/istrazivanja/udzbenici--od-lobiranja-preko-mita-do-skole


 

 

У одговору достављеном Транспарентности Србија, Више јавно тужилаштво (у прилогу) навело 

је, поступајући по кривичним пријавама некадашњег министра просвете, науке и технолошког 

развоја Срђана Вербића и државног секретара у наведеном министарству Зоране Лужанин које 

је тужилаштву доставила Агенција за борбу против корупције, након утврђивања свих одлучних 

чињеница у предистражном поступку дана 01.07. 2016. године донело одлуку да нема 

законског основа за покретање кривичног поступка према представницима издавачких кућа 

„Клет“ и „Нови логос“, јер се у њиховим радњама нису стекла законска обележја кривичних 

дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. 

Више јавно Будући да у међувремену нисмо добили одговор на захтев у смислу члана 16, став 1 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сматрамо да су испуњени 

услови за изјављивање жалбе, у смислу члана 22, став 1, тачка 1 Закона. Информације које је 

ВЈТ навело у одговору су познате јавности, и оне нису биле предмет нашег захтева, већ управо 

копије докумената, односно одлука. 

 

У Београду      За Транспарентност Србија: 

дана 11. септембра 2018.     Злата Ђорђевић 

 


