
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-249/2022     
ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/VIII-X    
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, 36/2010 и 105/21), подносим 
захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и 
копије докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је захтева 
за парцелацију, односно репарцелацију Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове  примио у периоду: 

• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 
• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године, односно за период у 

2022. години за који постоје обрађени подаци; 
2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је 

предмета из тачке 1. овог захтева Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  
решио у периоду: 

• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 
• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године, односно за период у 

2022. години за који постоје обрађени подаци; 
3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је захтева 

за парцелацију, односно репарцелацију нерешено на дан пријема овог захтева, а које је 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  примио у периоду: 

• од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године; 
• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 
• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године; 

4. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је захтева 
за издавање локацијских услова Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  
примио у периоду: 

• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 
• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године, односно за период у 

2022. години за који постоје обрађени подаци; 
5. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је 

предмета из тачке 4. овог захтева Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  
решио у периоду: 

• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 



 

 

• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године, односно за период у 
2022. години за који постоје обрађени подаци; 

6. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико је захтева 
за парцелацију, односно репарцелацију нерешено на дан пријема овог захтева, а које је 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове  примио у периоду: 

• од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године; 
• од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године; 
• од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године; 
• од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године; 

 

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. 

 

У  Београду,  

дана 1. децембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Милош Ђорђевић 
сарадник Транспарентност Србија 
Палмотићева 31 
Београд, Србија 
www.transparentnost.org.rs 
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