Влада Републике Србије

C/M - 270/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта изградње „Београдског метроа“.
Више информација о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://mfin.gov.rs/aktivnosti/potpisan-memorandum-o-razumevanju-za-projekatbeogradski-metro
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 271/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копију комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова
закљученог ради реализације пројекта на изградњи деонице Нови Београд –
Сурчин, као део ауто-пута Е-763. Уколико су поред наведеног уговора, за овај
пројекат закључени и одређени додатни меморандуми, споразуми и уговори (у
даљем тексту захтева уговори), овим захтевом такође тражимо копије тих
докумената. Више информација о наведеном пројекту може се пронаћи на
следећем линку: https://www.mgsi.gov.rs/lat/projekti/novi-beograd-surcin
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 272/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта изградње деонице ауто-пута Е-763,
конкретно уговори закључени ради извођења радова на деоници Прељина –
Пожега. Више о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/projekti/izgradnja-auto-puta-e-763-milos-veliki-deonicapreljina-pozega
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 273/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта „Фрушкогорског коридора“. Више
информација о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/projekti/fruskogorski-koridor
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 274/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта Коридора 11, конкретно уговори
којима се предвиђа извођење радова на деоници Обреновац – Уб, као и на
деоници Лајковац – Љиг. Више информација о наведеном пројекту можете наћи
на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/infrastrukturna-gradilista/koridor-11-obrenovac-ublajkovac-ljig
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 275/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта Коридора 11, конкретно уговори
којима се предвиђа извођење радова на деоници Сурчин – Обреновац. Више
информација о наведеном пројекту можете наћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/infrastrukturna-gradilista/koridor-11-surcin-obrenovac-0
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 276/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта изградње обилазнице око Београда
– Сектора Б (Секције Б4, Б5 и Б6) и Сектора Ц. Више о наведеном пројекту
можете пронаћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/infrastrukturna-gradilista/izgradnja-obilaznice-okobeograda-sektora-b-sekcije-b4-b5-i-b6-i-sektora
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим да ми
доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу следеће
информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије комерцијалних уговора закључених ради реализације пројекта
модернизације и реконструкције пруге Београд – Будимпешта. За овај пројекат су
према нашим сазнањима закључена два комерцијална уговора, и то један за
деоницу Београд центар – Стара Пазова, а други за деоницу Нови Сад – Суботица
– државна граница. Овим захтевом тражимо копије оба наведена комерцијална
уговора. Уколико су поред наведених уговора, за овај пројекат закључени и
одређени додатни меморандуми, споразуми и уговори, овим захтевом такође
тражимо копије тих докумената. Више информација о наведеном пројекту можете
пронаћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/infrastrukturna-gradilista/modernizacija-i-rekonstrukcijapruge-beograd-budimpesta-deonica-beograd
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите копије
докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно према
којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за реализацију
пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику.
За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 278/2021

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копију уговора о пројектовању и извођењу радова закљученог ради
реализације пројекта изградње моста Земун – Борча са припадајућим
саобраћајницама. Уколико су поред наведеног уговора, за овај пројекат
закључени и одређени додатни меморандуми, споразуми и уговори (у даљем
тексту захтева уговори), овим захтевом такође тражимо копије тих докумената.
Више информација о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/projekti/izgradnja-mosta-zemun-borca-sa-pripadajucimsaobracajnicama
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M - 279/2021

Министарство рударства и енергетике
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта изградње блока Б3 у „ТЕ
Костолац“. Више о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://www.mre.gov.rs/lat/aktuelnosti/saopstenja/mihajloviceva-kineskoj-kompanijicmec--neprihvatljiva-dinamika-radova-na-projektu-te--kostolac--b3
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M – 280/2021

Министарство рударства и енергетике
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта ревитализације блокова Б1 и Б2 у
„ТЕ Костолац“. Више о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://serbia-energy.eu/sr/posle-revitalizacije-blokova-b-1-i-b-2-ukupna-snaga-tekostolac-b-bie-poveana-za-60-megavata/
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M – 281/2021

Министарство рударства и енергетике
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта изградње „Топловода Обреновац –
Нови Београд“. Више о наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://mre.gov.rs/lat/aktuelnosti/saopstenja/mihajloviceva--pocetak-izgradnjetoplovoda-obrenovac---novi-beograd-moguc-u-junu-ove-godine
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M – 282/2021

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта „ALL IP“. Више о наведеном
пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://www.benchmark.rs/vesti/telekom_srbija_i_huawei_predstavili_projekat_allip_transformacije-67583
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M – 283/2021

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Немањина 22-26, 11000 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта „Паметни градови“. Више о
наведеном пројекту можете пронаћи на следећем линку:
https://mtt.gov.rs/slider/ljajic-sa-kompanijom-huavei-potpisao-memorandum-orazumevanju-za-projekat-pametni-gradovi/?script=lat
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

Влада Републике Србије

C/M – 284/2021

Министарство унутрашњих послова
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Поштовани,
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим
да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу
следеће информације, односно копије докумената уколико постоје:
1. Копије меморандума, споразума и уговора (у даљем тексту захтева уговори)
који су закључени ради реализације пројекта „Безбедан град“. Више о наведеном
пројекту можете пронаћи на следећем линку:
http://www.mup.rs/wps/portal/sr/arhiva/!ut/p/z0/fY3LDoIwFER_hcSwbG5pkcfSRwK
KLtSF2g25hapFLAjV-Pk2ce9qZk4mMyDgBMLgW1_R6s5g6_JZRGURLKI8ygmW6ymdJZuw3y-3PEiCeEwDuX-UE42aA2sQfxvuzndPJ9iBqLqjFUfC6fJVtdla27ND7tu0pZgz7F4abfTkfstEq0zjPaBD7tHm12iNerSr1kDh4PxrVjCFPYpJKxkkYXhSRCaNEIQs4D2KZJjX09z4Baeo_50!/
2. Уколико уговорима из тачке 1) овог захтева није предвиђено ангажовање фирми
и радника који су учествовали, односно који ће учествовати на реализацији
пројекта предвиђеног уговорима, ових захтевом тражимо да нам доставите
копије докумената према којима су ангажоване фирми и радници, односно
према којима се предвиђа ангажовање фирми и радника потребних за
реализацију пројекта.
За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање
копија докумената у том облику, на мејл ts@transparentnost.org.rs

За Транспарентност Србија,
Милош Ђорђевић
Београд 29.04.2021.

