Република Србија
Влада Србије
Генерални секретаријат
Немањина 11
Београд
предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 213/2018
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
добијање информација и копија докумената, а у вези са пословањем предузећа
„БЕОГРАД НА ВОДИ Д.О.О. БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ“ и изградање објеката јавне
намене на подручју које је обухваћено уговором о заједничком улагању у пројекат
„Београд на води“, број 336-4674/2015-1.
Предмет захтева су следеће информације, односно копије докумената из којих се те
информације могу видети:
1. Информација о томе да ли чланови органа управљања предузећа „Београд на
води д.о.о.“, које је именовала Влада Србије подносе Влади извештаје или на
други начин (нпр. састанци са члановима Владе) представљају информације о
пословању предузећа Влади или другом органу Републике Србије, колико је
таквих извештаја или састанака било и да ли је Влада у вези са тим
информацијама доносила неке одлуке.
Наша претпоставка је да Влада Србије поседује тражене информације, зато што се оне
односе на реализацију појединих делова наведеног уговора (између осталог поменутих
у оквиру главе 7. и у преамбули), а уговор је испред Републике Србије потписала
потпредседница Владе, као и по основу чињенице да Влада Србије врши оснивачка
права по основу удела од 32% у наведеном предузећу, да је именовала неке од чланова
управљачких и надзорних тела овог предузећа, и да по том основу мора поседовати и
неке податке о пословању предузећа који нису објављени на страницама Агенције за
привредне регистре.
Уколико неке од овде наведених информација постоје у електронском облику, захтевом
се тражи достављање докумената у том облику.
Уколико постоји велики број докумената који садрже тражене информације искључиво
у штампаном облику, и уколико би њихово достављање могло представљати тешкоћу
за орган власти, предлажемо да нам прво доставите списак изведених радова, и врсте
података које поседујете о њима, како бисмо прецизирали који од њих су нам потребни,
а који не.
за Транспарентност – Србија
Немања Ненадић
програмски директор
Београд, 21. август 2018.
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