
 

 

 

Град Београд 

Градска управа - секретаријат за комуналне и стамбене послове 

Београд 

Краљице Марије 1 

 

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 копије докумената у 

вези са извођењем радова на реконструкцији Трга Републике у Београду, на основу 

уговора који је Град Београд закључио са конзорцијумом који предводи Страбаг доо.  

 

1. документ наручиоца којим је утврђено да ли су радови на реконструкцији Трга 

Републике у Београду изведени у свему према уговорним обавезама и у чему се 

састоји евентуално одступање од уговорних обавеза (нпр. извештај надзорног 

органа и друго) 

 

2. документ или документи из којих се може видети да ли је извођачу радова 

плаћена уговорена цена 

 

3. документ из којег се може видети да ли је наручилац вратио понуђачу средства 

којима је гарантовао извршење уговорних обавеза.  

 

4. информација и копије релевантних докумената у поседу Градске управе о томе да 

ли је извођачу радова на Тргу Републике упућен захтев да изврши неке исправке 

изведених радова, да ли му је упућен упит о могућности да се такви радови изведу 

(нпр. на основу примљених притужби грађана), као и копија комуникације коју је 

Градска управа - секретаријат за комуналне и стамбене послове, као наручилац 

имала са другим органима Града Београда у вези са евентуалним додатним 

радовима и исправкама изведених радова на Тргу Републике. 

 

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

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

 

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 13. септембар 2019. године 

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Миша Бојовић 

 


