
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-208/2021     
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНА ПАРТНЕРСТВО  
Кнеза Милоша 20 
11000 Беогад                                   
 
           

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 који се односи на следеће информације и копије 
докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли се 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије обраћала и доставила Комисији за 
јавно-приватно партнерство, сагласно одредби члана 27 став 3 Закона о јавно – 
приватном партнерству (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016), Уговор о 
заједничкоj изградњи зграде железничке станице ''Београд центар'', паркинга и пратећих 
комерцијалних садржаја ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат 
може реализовати у форми јавно-приватног партнерства;     

 
2. Уколико јесте, копију Мишљења које је Комисија за јавно-приватно партнерство, на 

основу члана 29а Закона о јавно – приватном партнерству (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 
15/2016, 104/2016), требало да да поводом Уговора из тачке 1. овог захтева. 
 

Уколико се Републичка дирекција за имовину Републике Србије, супротно наведеним 
прописима, није обраћала Комисији за јавно-приватно партнерство поводом закључења Уговора 
о заједничкоj изградњи зграде железничке станице ''Београд центар'', паркинга и пратећих 
комерцијалних садржаја ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може 
реализовати у форми ЈПП, молимо Вас да овај захтев третирате као Иницијативу за прибављање 
наведеног документа и накнадно утврђивање да ли је у конкретном случају реч о јавно-
приватном партнерству. 

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 21.  априлa 2021. године 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 
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