
 

 

 

Министраство финансија        С-177/2020 

Кнеза Милоша 20 

Београд 

 

 

Захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

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 која се односе на: 

 

1. Списак подносилаца изборних листа на изборима за народне посланике 2020. 

који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће користити 

средства из јавних извора за покриће изборне кампање у смислу члана 21. ст. 1. 

Закона о финансирању политичких активности, или копије тих изјава. 

 

2. Документ или документе који садрже информацију о томе којим политичким 

субјектима је извршен пренос средстава за финансирање изборне кампање, на 

основу члана 21. ст. 1. Закона о финансирању политичких активности, којег 

датума и у којем износу. 

 

3. Копије докумената из којих се може видети у чему се састоји изборно јемство 

које су положили подносиоци изборних листа у смислу члана 25. Закона о 

финансирању политичких активности, као и датум полагања изборног јемства и 

евентуалне примедбе које је Министарство изнело у погледу квалитета 

положеног изборног јемства 

 

4. Информације, односно копије докумената о повраћају положеног изборног 

јемства, на основу члана 26. Закона о финансирању политичких активности, 

уколико до повраћаја дође до дана поступања по овом захтеву 

 

5. Информације, односно копије докумената о повраћају средстава у буџет, на 

основу члана 26. ст. 2, уколико до тога дође до дана поступања по овом захтеву 

 

6. Обрачун за исплату средстава из буџета на основу члана 21. ст. 2. Закона о 

финансирању политичких активности (исплате подносиоцима изборних листа 

које су освојиле мандате на изборима), као и датум извршених исплата уколико 

оне буду извршене до дана поступања по овом захтеву 

 

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 је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 

дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

 

 



 

 

 

У  Београду, 

дана 6.јула2020. године 

 

За организацију Транспарентност Србија: 

Александра Ајданић 

 

 

 

 


