
 

 

Република Србија 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15, 

11000 Београд 

 

На основу члана 22. ст. 1. тачка 6) Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 

105/2021) изјављујемо: 

 

Ж А Л Б У 

због отежавања и онемогућавања остваривања права тражиоца на приступ 

информцијама од јавног значаја 

 

Транспарентност Србија је 20.09.2021. године путем електронске поште поднела захтев 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја граду Београду, Драгослава 

Јовановића 2, 11000 Београд. Захтевом смо тражили следеће информације:  

1. Документ о акцији “Београд побеђује”, која је обзнањена на сајту Града 

Београда, а из кога се може видети шта су циљеви ове акције, кога Град Београд треба да 

победи у оквиру ове акције, који орган Града је планирао њено спровођење, који орган 

Града је донео одлуку да се она спроведе и који орган је задужен за њено спровођење.  

2. Документ из кога се може видете који орган Града Београда и на основу којих 

докумената је одобрио да се на возилу (“кампер”) које је, према наводима из вести 

закупио Адвокат Немања Алексић из Новог Сада, а потом уступио лично Горану Весићу, 

поставе званичне ознаке Града Београда.  

3. Информација о томе да ли Град Београд има у поседу службена возила и да ли 

заменик градоначелника има право на коришћење службених возила за путовање на 

подручју Града Београда.  

4. Информација о томе да ли је у периоду од 2014. до 2021. неки функционер Града 

Београда затражио од представника градских општина да му омогуће да се са 

заинтересованим грађанима сусретне у просторијама градских општина или 

просторијама месних заједница, а да су градске општине одбиле да изађу у сусрет таквом 

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1786961-u-okviru-akcije-beograd-pobedjujepokretna-kancelarija-gorana-vesica-u-tri-naselja-u-obrenovcu/


 

 

захтеву и копија докумената (нпр. дописи градским општинама и њихови одговори) да 

је таква сагласност тражена и да је одбијена.  

5. Информација о томе да ли је Горан Весић обавестио органе Града Београда о 

пријему поклона у вези са вршењем функције (из тачке 2. овог захтева) и копија тог 

обавештења. 

У захтеву је изричито наведено да се за све тражене документе које орган власти 

поседује у електронском облику, захтев односи управо на достављање таквих 

електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs.  

Из града Београда смо 27.09.2021. године добили одговор да се рок продужава сходно 

члану 16. ст. 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

Након тога смо, 10.11.2021. године добили одговор од Секретаријата за опште послове 

Градске управе града Београда. У том одговору налазе се информације које се односе на 

питања из тачки 2, 3 и 5 нашег захтева, али не и на тачке 1 и 4. Због тога смо упутили 

допис граду Београду у коме смо указали на то да нам одговором нису достављене све 

тражене информације, односно нисмо ни обавештени да ли их надлежни орган поседује 

или не.  

Због тога, изјављујемо жалбу због због отежавања и онемогућавања остваривања права 

тражиоца на приступ информацијама од јавног значаја и тражимо да нам орган власти 

достави одговоре који се односе на тачке 1 и 4 нашег захтева. 

Имајући у виду наведено, предлажемо да у поступку по жалби Повереник уважи ову 

жалбу и наложи органу власти да тражиоцу достави информације и документе који су 

предмет тачака 1 и 4 захтева. 

Прилог: 

Захтев, одговори града Београда и додатни допис који су објављени на сајту 

Транспарентности Србије: 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја - Град Београд 

Одговор - Град Београд - продужетак рока 

Одговор - Град Београд 

Допис - Град Београд 

 

За организацију Транспарентност Србија 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
https://transparentnost.org.rs/images/Zahtev_TS_-_Grad_Beograd_-_Pokretna_kancelarija.pdf
https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/odgovor_Beograd_-_kamper.pdf
https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/odgovor_pokretna_kancelarija.pdf
https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Dopis_-_Grad_Beograd_-_kamper.pdf


 

 

Александра Ајданић 

 

У Београду 

16.03.2022. 

 


