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ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 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 које се односе на: 

 

1. Информација о томе да ли је Агенција за спречавање корупције покренула 

поступак, по службеној дужности, захтеву органа власти или по пријави неког 

лица против јавног функционера – заменика Градоначелника Београда Горана 

Весића, због кршења члана 58. Закона о спречавању корупције (“Јавни 

функционер и члан породице не сме да прими поклон у вези са вршењем јавне 

функције, изузев протоколарног и пригодног поклона.”), након јавно објављених 

информација о примљеном поклону на сајту Града Београда – 19.9.2021. 

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1786961-u-okviru-akcije-beograd-pobedjuje-

pokretna-kancelarija-gorana-vesica-u-tri-naselja-u-obrenovcu/. У наведеној објави 

Горан Весић објашњава да му је његов пријатељ, Адвокат Немања Алексић, на 

основу уговора који је закључио лично са Весићем, дао на бесплатно коришћење 

на три месеца возило, које је претходно тај адвокат закупио. Да је реч о поклону 

који је “у вези са вршењем јавне функције” може се закључити из чињенице да је 

наведено возило намењено да се користи као “покретна канцеларија” јавног 

функционера за сусрете са грађанима, да је означено званичним ознакама Града 

Београда (грб) и да се о његовом коришћењу грађани обавештавају и преко 

службене странице Града. С друге стране, из објављене вести се јасно закључује 

да није реч о поклону који је учињен Граду Београду, односно органима Града, 

већ лично јавном функционеру. На то да је реч о поклону који је учињен приватно 

јавном функционеру а не Граду Београду, поред изјаве самог Горана Весића, 

указује и начин означавања овог возила: на њему је истакнута ознака “покретна 

канцеларија Горана Весића”, а не, на пример, “покретна канцеларија заменика 

Градоначелника”. Из тога такође произлази да је реч о поклону који има за сврху 

(и) личну промоцију јавног функционера, а не (само) промоцију неке акције коју 

(наводно) спроводи Град Београд. Такође је несумњиво да овде није реч ни о 

протоколарном ни о пригодном поклону, јер поклон није добијен од 

“међународне организације или страног физичког или правног лица приликом 

службене посете или у другим сличним приликама” нити је примљен “у 

приликама када се традиционално размењују поклони”. 

 

2. Информација о томе да ли се Горан Весић обраћао Агенцији у вези са описаним 

поклоном пре него што је закључио уговор о поклону из тачке 1. овог захтева, које 

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


 

 

податке је при том предочио Агенцији и какво је мишљење од Агенције добио у 

вези са дозвољеношћу пријема поклона. 

 

 

За Транспарентност Србија,  

Александра Ајданић 

Београд 20.09.2021. 


