
 

 

 

 

ЈКП „Паркинг сервис“          С-385/2022 

Кнеза Вишеслава 27 

11030 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, 36/2010 и 105/21), 

подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће 

информације и копије докумената: 

 

1. Информација о укупној вредности наплаћене накнаде за паркирање за 

коришћење јавних гаража у 2021. години (алтернативно, у 2020. години, ако 

подаци за 2021. још увек нису прикупљени), појединачно за сваку од наведених 

гаража уз одвојен приказ висине прихода од претплате и од једнократног 

коришћења:  

 

• Гаража „Баба Вишњина” 

• Гаража „Ботаничка башта” 

• Гаража „Др Александра Костића” 

• Гаража „Масарикова” 

• Гаража „Обилићев венац” 

• Гаража „Пионирски парк” 

• Гаража „Вуков споменик” 

• Гаража „Зелени венац” 

 

Напомена у вези са тачком 1. захтева: У објављеним финансијским извештајима ЈКП 

„Паркинг сервис“, односно плановима рада, види се планирани обим „наплата“ и 

„претплата“ за сваку од наведених гаража. Међутим, из табела се не може извести 

закључак да ли је реч о броју наплаћених сати или о броју појединачних наплата, без 

обзира на трајање, као ни податак о периоду на који се односе претплате (месец дана 

или дуже).  

 

2. Информација о трошковима (нпр. трошкови ангажовања запослених, трошкови 

текућег одржавања, трошкови електричне енергије, итд.) које је ЈКП „Паркинг 

сервис“ имао у вези са радом сваке од наведених гаража из тачке 1. током 2021. 

године (алтернативно, у 2020. години, ако подаци за 2021. још увек нису 

прикупљени). У вези са овом тачком захтева, уколико постоји проблем да се 

идентификују сви трошкови који се односе на рад појединих гаража због начина 

вођења документације унутар ЈКП Паркинг сервис, молимо да нам доставите 

информације о оним трошковима за које имате прецизне податке и да нам 

укажете код којих других трошкова се не воде појединачне евиденције по 

гаражама, како бисмо евентуално прецизирали захтев. 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Александра Ајданић              Београд, 6. јуни 2022. 


