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З а х т е в 

за приступ информацијама од јавног значаја 001/2019 

 

 

 

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 

информације или копије докумената:  

 

1. Информација о томе да ли је на било који начин (нпр. у одлуци органа Града, у 

усвојеној стратегији или другом документу јавне политике или на било који други 

начин) формулисана политика Града Београда да након градског тендера на којем је 

победила страна компанија, најмање 50 посто послова добију домаће компаније као 

подизвођачи радова.  

 

2. Копија документа у којем је формулисана политика Града Београда да након 

градског тендера на којем је победила страна компанија, најмање 50 посто послова 

добију домаће компаније као подизвођачи радова.  

 

3. Информације о поступцима јавних набавки, јавно-приватних партнерстава и било 

које друге ситуације у којој је Град Београд применио политику да након градског 

тендера на којем је победила страна компанија, најмање 50 посто послова добију 

домаће компаније као подизвођачи радова. 

 

 

Ближе објашњење предмета захтева:  

 

Дана 14. марта 2018. године, бивши градски менаџер, а садашњи заменик 

градоначелника Београда, Горан Весић, дао је изјаву 

(http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3071535/vesic-beograd-postaje-grad-

biznisa.html), следеће садржине: „политика Града Београда да након градског тендера 

на којем је победила страна компанија, најмање 50 посто послова добију домаће 

компаније као подизвођачи радова. На тај начин покушавамо да помогнем о домаћим 

фирмама да дођу до посла, јер је то огледало наше политике.“  

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3071535/vesic-beograd-postaje-grad-biznisa.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3071535/vesic-beograd-postaje-grad-biznisa.html


 

 

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

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

За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или 

потписом обзиром да нас интресује садржина документа а не његова форма.  

 

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 10. јануара 2019. године   

 

За организацију Транспарентност - Србија: 

  

Злата Ђорђевић 


