Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
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 и 36/2010), подносим захтев за
приступ информацијама од јавног значаја који се односи на:
1.
Копија документа – програм (план/пројекат) „Србија 2025“
2.
Информација о томе када је програм (план/пројекат) из тачке 1. разматран и
је усвајан и који га је орган разматрао и усвојио, према подацима које поседује
Министарство.
3.
Информација о томе ко је иницирао израду програма (плана/пројекта) из
тачке 1. овог захтева, према подацима које поседује Министарство, и ко се
Министарству обратио у вези са израдом прилога или давања мишљења на текст
програма (плана/пројекта) – захтевом се тражи копија тог дописа
4.
Информација о томе на који начин је Министарство учествовало у припреми
програма (плана/пројекта) из тачке 1. овог захтева, и копије прилога Министарства у
вези са израдом програма или давањем мишљења на нацрт/предлог/коначан текст
програма
Напомена:
Вест о постојању програма (плана/пројекта) „Србија 2025“ објављена је на интернет
презентацији
Владе
Србије
у
суботу,
28.12.2019.
https://www.srbija.gov.rs/vest/435735/program-srbija-2025-vredan-priblizno-14-milijardievra.php
,
као
и
на
презентацији
Министарства
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/mihajlovitsheva-iz-programa-srbija-2025-devetmilijardi-evra-za-infrastrukturu
Међутим, још увек није објављен ни целовит текст тог програма, нити основна
информација о томе ко је његов доносилац и шта тај документ представља у смислу
прописа и јавних политика Републике Србије, а нарочито Закона о планском систему,
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/30/1/reg, који је усвојен управо у
доба актуелне Владе Србије.
Предлажемо да затражите од Владе да се информације тражене овим захтевом без
одлагања објаве и на интернет презентацији Владе Србије.

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 или на телефон 011/303-38-27.
У Београду,
дана 31. децембар 2019. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Миша Бојовић

