
 

 

 

 

Јавно комунално предузеће  

за јавне гараже и паркиралишта  

Паркинг сервис, Београд 

Кнеза Вишеслава бр. 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 и 36/2010), 

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

информације и  копије докумената: 

 

 Информација о томе којој политичкој странци припада ЈКП „Паркинг сервис“ и 

од ког датума, односно, по којем другом основу поступа у име и за рачун 

политичке странке, и које.  

 

Образложење захтева: 

 

ЈКП „Паркинг сервис“ је објавило изјаву свог овлашћеног законског представника и 

заступника, директора Андрије Чупковића, према којој је ЈKП „Паркинг сервис“ 

спровело „велику акцију уклањања непрописно паркираних возила са шеталишта и 

зелених површина на Ушћу, у координацији са Kомуналном инспекцијом, Саобраћајном 

и Kомуналном полицијом, као и Интервентном јединицом београдске полиције“, као и 

да том и сличним акцијама „доказујемо већ неколико година за редом да у Београду 

нема заштићених и да смо ми странка која уводи ред.“ Из овог произлази да ЈКП 

„Паркинг сервис“, као правно лице, припада одређеној (политичкој) странци, или да по 

неком другом основу поступа у име и за рачун одређене (политичке) странке. Након 

изјаве овлашћеног представника ЈКП „Паркинг сервис“ је, међутим, остало 

недоречено о којој (политичкој) странци је реч, од којег датума ово јавно-комунално 

предузеће припада тој (политичкој) странци, односно по којем другом основу поступа 

у њено име и за рачун.   

Вест са интернет презентације ЈКП „Паркинг сервис“ https://parking-

servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-

%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-

%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/ 

 

 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи 

управо на достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs 

 

https://parking-servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/
https://parking-servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/
https://parking-servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/
https://parking-servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/
https://parking-servis.co.rs/blog/2019/06/30/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be-100-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%88/


 

 

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 1. јул 2019. године 

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Миша Бојовић 


