
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-206/2021     
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
Савска улица 17а 
11000 Беогад                                   
 
   
           

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 следеће информације и копије 
докумената: 
 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети које радње је 
Више јавно тужилаштво у Београду предузело и које документе и изјаве је прикупило пре 
него што је дошло до закључка ''да нема основа за поступање јавног тужилаштва по 
поднетој иницијативи и основа за подношење тужбе у парничном поступку'', изнетог 
у обавештењу Вишег јавног тужилаштва у Београду КТР 830/21 од 11.03.2021. године, 
поводом Иницијативе за подношење тужбе за утврђивање ништавости уговора о 
заједничкој изградњи зграде железничке станице ''Београд центар'', паркинга и 
заједничких комерцијалних садржаја, коју су заједно поднели Транспарентност Србија и 
Коалиција за надзор јавних финансија и 

2. Копије документа из кога се може видети да ли је одлука Вишег јавног тужилаштва у 
Београду из тачке 1. овог захтева била предмет разматрања Републичког јавног 
тужилаштва.     

 
У одговору Вишег јавног тужилаштва у Београду КТР 830/21 од 11.03.2021. године, на 
Иницијативу за подношење тужбе за утврђивање ништавости уговора о заједничкој изградњи 
зграде железничке станице ''Београд центар'', паркинга и заједничких комерцијалних садржаја, 
коју су заједно поднели Транспарентност Србија и Коалиција за надзор јавних финансија, 
04.02.2021. године, наводи се само да је Више јавно тужилаштво у Београду ''...нашло да нема 
основа за поступање јавног тужилаштва по поднетој иницијативи и основа за подношење 
тужбе у парничном поступку'', без образложења на основу којих докумената и одлучних 
чињеница је Више јавног тужилаштво у Београду донело такву одлуку.  
 
Због тога се овај захтев Транспарентности Србија односи на информације о радњама које је Више 
јавног тужилаштво у Београду предузело и које документе и изјаве је прикупило пре него што је 
дошло до закључка ''да нема основа за поступање јавног тужилаштва'', као и на текст 
образложења за такву одлуку.  

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs.  

mailto: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 21.  априлa 2021. године 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 


