
 

 

 

 

ЈКП „Паркинг сервис“          С-389/2022 

Кнеза Вишеслава 27 

11030 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, 36/2010 и 105/21), 

подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће 

информације и копије докумената: 

 

1. Сви документи у поседу органа Града који садрже информације о исплативости 

изградње подземне гараже у Скерлићевој улици  

 

Ближе објашњење предмета захтева:  

 

У процесу разматрања концесије за изградњу подземних гаража у граду Београду, 

наведено је да су „током израде извештаја о студији изводљивости конструкције 

подземних гаража“ биле „разматране још две локације - у Скерлићевој улици као и 

испод пијаце Ђерам. Док су гараже Студентски трг, Трг Републике, Влајковићева и 

Фрушкогорска генерисале вишу интерну стопу приноса (ИРР) пројекта од процењене 

стопе доњег прага у финансијским моделима, потенцијаlне гараже у Скерлићевој улици 

и испод пијаце Ђерам генерисале су негативну нето садашњу вредност (НПВ) што би 

учинило неопходним додатно финансирање од стране Града, стога због финансијске не-

изводљивости, нису разматране ове две локације у додатним анализама.“ Извор: 

http://jpp.gov.rs/koncesijevesti/54/vest/predlog-koncesionog-akta-podnet-od-strane-grada-

beograda-kojim-se-predla%C5%BEe-izgradnja-podzemnih-gara%C5%BEa-i-upravljanje-

javnim-parkirali%C5%A1tima, датум објављивања није наведен. 

 

Ипак, према вестима које су објављене крајем марта 2022, Град Београд је расписао 

тендер за изградњу гараже у Скерлићевој улици. 

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1793801-vesic-raspisan-tender-za-izgradnju-podzemne-

garaze-u-skerlicevoj-ulici-na-vracaru/ 

 

Имајући то у виду, предмет овог захтева су документи који садрже информације о 

исплативости изградње гараже у Скерлићевој улици – нпр. накнадна студија која је 

показала да је претходна садржала грешке у прорачуну исплативости, накнадна студија 

која је показала да су се параметри за процену променили или пак одлука градских 

органа и служби да би гаражу у Скерлићевој улици требало изградити ради задовољења 

неких потреба без обзира на то што се предвиђа да ће пословати са губицима.  

 

 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Александра Ајданић               

Београд, 9. јуни 2022. 
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