
 

 

Република Србија 
УПРАВНИ СУД 
Немањина 9 
Београд 
 
 
Предмет: Oбавештње о непоступању Генералног секретаријата Владе Републике 
Србије по Захтеву за поступање по захтеву за приступ информацијама и по пресуди 
Управног суда број З.У9857/17  од  07.09. 2017. године. 
 
Пресудом Управног суда број З.У9857/17 од 07. 09. 2017. године Генералном 
секретаријату Владе Србије је наложено да одлучи по захтеву тужиоца од 14. 02. 2017. 
године, у року од 15 дана од пријема ове пресуде. 
 
Чланом 71, ст. 1 Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр 111/2009) 
прописано је да акo надлежни орган после поништења управног акта не донесе одмах, 
а најкасније у року од 30 дана, нови управни акт или акт о извршењу пресуде донете на 
основу члана 43. овог закона, странка може посебним поднеском да тражи доношење 
таквог акта. 
 
У ставу 2. истог члана је прописано да ако надлежни орган не донесе акт из става 1. 
овог закона ни у року од седам дана од тражења странке, странка може посебним 
поднеском да захтева од суда који је донео пресуду, доношење таквог акта. 
 
С обзиром на то да је од доношења пресуде Управног суда прошло више од 30 дана, а 
да Влада Републике Србије – Генерални секретаријат није поступила по захтеву за 
приступ информацијама којим је Транспарентност Србија тражила копије докумената: 
- Концесиони акт (члан 29 Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама) 
- Студију оправданости (члан 31 Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама) 
за Аеродром „Никола Тесла“, 
тражили смо Влада Србије – Генерални секретаријат поступи по Закону и налогу суда, 
дописом од 12.12.2017. године.  
 
Обавештавамо Вас да Влада Србије – Генерални секретаријат није поступила по Закону 
и налогу Управног суда из пресуде број 3.У9857/17 од 07.09.2017. године, ни након 
Захтева од 12.12.2017. године. 
 
У прилогу Вам достављамо и Захтев који смо упутили Влади Србије за поступање по 
пресуди Управног суда. 
 
У Београду, 
28.12.2017. 
 
За Транспарентност Србија 
Злата Ђорђевић 
истраживач 


