
 

 

 
Влада РС 

Немањина 11 

11000 Београд 

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: 

 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, чланом 63. прописане су обавезе 

јавног партнера у вези са праћењем рада приватног партнера и извршавања његових 

обавеза из јавног уговора. 

У складу са тим, а с обзиром на чињеницу да су Република Србија, коју заступа Влада 

Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла наведени као јавни партнер у јавно-

приватним партнерству "Концесија за финансирање, развој кроз изградњу и 

реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла 

Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла 

Београд", тражимо да нам доставите следеће документе: 

 

1. Све захтеве који је јавни партнер, у вези са овом концесијом, упутио приватном 

партнеру, у којима је тражио периодичне извештаје о његовом раду, 

активностима и испуњењу обавеза, у складу са јавним уговором; 

 

2. Периодичне извештаје које је приватни партнер доставио као одговор на захтеве 

из тачке 1. овог захтева, као и евентуалне друге извештаје о испуњавању обавезе 

које је приватни партнер достављао и без захтева јавног партнера; 

 

3. Сва обавештења које је јавни партнер доставио Министарству финансија о 

примљеним периодичним извештајима из тачке 2. овог захтева 

 

4. Сва обавештења која је јавни партнер доставио Министарству финансија о 

евентуалним уоченим неправилностима и предузетим мерама. 

 

 

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 6. децембар 2019. године 

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

Миша Бојовић 


