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Прималац: 
Република Србија 
Министарство грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја 
Немањина 22-26 
Београд 
 
Подносилац захтева: 
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
11000 Београд 
 
Предмет:  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број  194/2018 
 

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), 
тражим да ми доставите информације и копије докумената које се односе на   
 

1. Копију образложења захтева који је Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре упутило МУП Републике Србије, полицијска 
станица у Брусу, ради пружања помоћи при извршењу решења Одељења 
грађевинске инспекције о уклањању објекта на врху Копаоника, а у вези са 
заказаним принудним уклањањем објекта које је било заказано 7. августа 
2018. 

2. Информацију или копију документа из којег се може видети у колико 
случајева током 2017. и 2018. године, или за други период за који се воде 
такве евиденције, је наведено Министарство захтевало од МУП помоћ у 
извршењу решења из члана 171, ст. 1. Закона о планирању и изградњи, 
ради уклањања објекта односно његовог дела, у колико случајева је МУП 
одбио да пружи помоћ због тога што није постојао доказ о покушају да се 
објекат уклони без помоћи полиције, а у колико случајева је МУП пружио 
ову помоћ. 

3. Копије захтева које је МУП добио од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре за пружање помоћи при уклањању објекта 
односно његовог дела током 2017. и 2018, а у којима су били наведени сви 
тражени подаци из члана 54. Закона о полицији. 

4. Документи (нпр. стручна мишљења о примени закона, правне анализе, 
иницијативе за измену и допуну прописа), које је израдио МУП или који су у 
поседу МУп, а која се односе на разматрање евентуалне неусаглашености 
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између члана 171. Закона о планирању и изградњи и члана 54. Закона о 
полицији и на предлоге да се тај проблем реши. 

 
Ближе објашњење у вези са захтеваним документима и информацијама: 
 
У медијима, између осталог на страницама:  
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/11889/MUP-za-Insajder-Ministarstvo-
gra%C4%91evinarstva-nije-dostavilo-dokaz-da-je-poku%C5%A1alo-da-ru%C5%A1i-
objekat-na-Pan%C4%8Di%C4%87evom-vrhu-bez-policije.html           и 
http://javno.rs/vest/preview/slucaj-pancicev-vrh-policija-prebacuje-odgovornost-na-
ministarstvo-gradjevine  
објављено је да је МУП ускратио помоћ при уклањању бесправно подигнутог 
објекта, позивајући се на то да „није достављен доказ да је покушано извршење 
без полицијске помоћи“. 
 
На основу ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 171, „Решење 
о уклањању објекта, односно његовог дела, које се доноси на основу овог закона, 
извршава републички, покрајински, односно орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за послове грађевинске инспекције.“ Такође је у истом члану прописано 
да орган надлежан за послове грађевинске инспекције сачињава програм 
уклањања објеката и одговара за његово извршење и да трошкови извршења 
инспекцијског решења падају на терет извршеника. Ако извршеник сам не 
спроведе извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела, решење 
ће се извршити преко привредног друштва, односно другог правног лица или 
предузетника, такође на терет извршеника, а до наплате трошкови извршења 
инспекцијског решења падају на терет буџета надлежног органа. Ставом 7. 
наведеног члана прописано је да ће „на захтев органа надлежног за послове 
грађевинске инспекције надлежна полицијска управа, у складу са законом, 
пружити полицијску помоћ ради омогућавања извршења решења о уклањању 
објекта, односно његовог дела.“ 
 
У цитираној одредби Закона о планирању и изградњи се, супротно саопштењу из 
МУП које цитирају „БИРН“ и „Инсајдер“, не помиње као услов за асистенцију 
полиције то да је претходно покушано принудно извршење без помоћи полиције. 
На основу те одредбе, довољно би било да МУП добије захтев надлежног органа, 
па ће бити дужан да пружи помоћ. Међутим, из ст. 7, члана 171. произлази да се 
помоћ пружа „у складу са законом“. Та се одредба може тумачити тако да се 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/11889/MUP-za-Insajder-Ministarstvo-gra%C4%91evinarstva-nije-dostavilo-dokaz-da-je-poku%C5%A1alo-da-ru%C5%A1i-objekat-na-Pan%C4%8Di%C4%87evom-vrhu-bez-policije.html
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/11889/MUP-za-Insajder-Ministarstvo-gra%C4%91evinarstva-nije-dostavilo-dokaz-da-je-poku%C5%A1alo-da-ru%C5%A1i-objekat-na-Pan%C4%8Di%C4%87evom-vrhu-bez-policije.html
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/11889/MUP-za-Insajder-Ministarstvo-gra%C4%91evinarstva-nije-dostavilo-dokaz-da-je-poku%C5%A1alo-da-ru%C5%A1i-objekat-na-Pan%C4%8Di%C4%87evom-vrhu-bez-policije.html
http://javno.rs/vest/preview/slucaj-pancicev-vrh-policija-prebacuje-odgovornost-na-ministarstvo-gradjevine
http://javno.rs/vest/preview/slucaj-pancicev-vrh-policija-prebacuje-odgovornost-na-ministarstvo-gradjevine
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полицијска помоћ пружа на начин предвиђен другим прописима, али и тако да 
другим законима могу да буду прописани и услови да би полиција уопште пружала 
помоћ при уклањању нелегалних објеката. 
 
На основу Закона о полицији ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016 и 24/2018), члан 54, 
„Помоћ у спровођењу извршења Полиција пружа на основу писаног захтева 
овлашћеног субјекта из члана 53. став 1. овог закона који се подноси месно 
надлежној организационој јединици Полиције, најмање пет радних дана пре дана 
одређеног за извршење.“ У ставу 2. се наводи следеће: „У захтеву за пружање 
помоћи морају бити наведени разлози због којих је потребна помоћ Полиције, а 
уз захтев се прилаже копија акта који треба извршити, са потврдом извршности, 
доказ о покушају извршења без пружања полицијске помоћи и доказ о 
ангажовању пратећих служби које су неопходне за извршење.  
 
Према изјави министарке Зоране Михајловић, коју смо пронашли у медијима, нпр.  
 
http://www.politika.rs/sr/clanak/408824/Mihajlovic-o-divljoj-gradnji-na-Kopaniku-
Necemo-rusiti-bez-policije  
 
„Министарство грађевинарства неће изаћи само да руши ниједан објекат, без 
помоћи и подршке полиције јер то никада до сада нисмо радили. На тај начин не 
желим да угрозим ни људе ни опрему.“ На основу ове изјаве се може извести 
закључак да је Министарство до сада увек имало помоћ полиције код принудног 
уклањања објеката на основу члана 171. Закона о планирању и изградњи, а да је та 
помоћ ускраћена само у овом случају. 
 
Уколико се у траженим информацијама и копијама налазе и подаци о личности, у 
складу са Законом о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС'', бројеви 97/08, 
104/09- др. Закон 68/12, одлука УС и 107/12) молимо да нам такве  информације и 
документацију у вези са предметом захтева за приступ информацијама доставите 
са затамњеним или уклоњеним подацима који се односе на личност. 
 
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 се захтевана информација и документација 
налази на одређеном линку, молимо да нам доставите линкове у којима се налазе 
одговори. 
 

http://www.politika.rs/sr/clanak/408824/Mihajlovic-o-divljoj-gradnji-na-Kopaniku-Necemo-rusiti-bez-policije
http://www.politika.rs/sr/clanak/408824/Mihajlovic-o-divljoj-gradnji-na-Kopaniku-Necemo-rusiti-bez-policije
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За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом 
или потписом обзиром да нас интересује садржина документа а не његова форма.  
 
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег 
дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 
011/303-38-27. 
 
 
У  Београду, 
 
дана 10. 8. 2018. године     
 
За организацију Транспарентност Србија  
 
 
Раде Ђурић    


