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Град Београд 

Градска општина  

Савски венац 

Кнеза Милоша 69  

Београд 

 

предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 216/2018 

 

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 следеће 

информације или копије докумената: 

 

 

1. информација о томе да ли је било који орган Градске општине Савски венац 

донео одлуку којом је прописано да се радови на уређивању грађевинског 

земљишта укључујући изградњу површина јавне намене, као и изградњу 

објеката јавне намене у јавној својини које реализује инвеститор на основу 

уговора о изградњи пројекта „Београд на води“ признају као измирење укупне 

обавезе на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и копија те 

одлуке, односно идентификација места са којег се одлука може бесплатно 

преузети на интернету; 

2. информација о томе да ли је било којем органу Градске општине Савски венац 

упућен предлог или иницијатива да донесе одлуку из тачке 1. овог захтева и 

копија тог предлога или иницијативе; 

3. копије докумената у поседу органа Градске општине Савски венац из којих се 

може видети колико је изведено радова на уређивању грађевинског земљишта, -

укључујући изградњу површина јавне намене, као и изградњу објеката јавне 

намене у јавној својини које реализује инвеститор на основу уговора о изградњи 

пројекта „Београд на води“, до дана поступања по овом захтеву; 

4. копије докумената у поседу органа Градске општине Савски венац, из којих се 

може видети колики су доспели доприноси за уређивање грађевинског 

земљишта на подручју на којем се реализује пројекат „Београд на води“, до дана 

поступања по овом захтеву.  

 

Ближе објашњење предмета захтева: ЗАКОН О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

И ПОСЕБНИМ ПОСТУПЦИМА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА 

ВОДИ“, у члану 16, прописао је да јединица локалне самоуправе својом одлуком може 

прописати да се радови на уређивању грађевинског земљишта, укључујући изградњу 

површина јавне намене, као и изградњу објеката јавне намене у јавној својини које 

реализује инвеститор на основу уговора признају као измирење укупне обавезе на име 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 

за Транспарентност – Србија 

 

Немања Ненадић 

програмски директор 

Београд, 22. август 2018. 


