ЈП „Путеви Србије“
Булевар краља Александра 282
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 следећу информацију или
копију документа:


Информација о томе да ли ЈП Путеви Србије издаје одобрења за постављање и
уклањање плаката и паноа изнад надвожњака, тунела и других објеката који се
налазе изнад аутопутева на подручју Републике Србије, односно, ко је по
сазнањима ЈП Путеви Србије надлежан да издаје таква одобрења или сагласности.
У случају да је постављање / уклањање плаката на таквим местима, за
комерцијалне или друге сврхе уређено неким актом, молимо за копију тог акта.



Информација о томе да ли је ЈП Путеви Србије дало одобрење или сагласност за
постављање плаката са натписом „Светлост на крају тунела“ и ликовима
председника Србије и члана председништва БиХ, изнад тунела у Грделичкој
клисури и копија издате сагласности/одобрења, односно информације коју је је ЈП
Путеви Србије добило о постављању тог плаката, у случају да је други орган
надлежан за постављање плаката.



Информација о томе да ли је ЈП Путеви Србије дало одобрење или сагласност за
уклањање плаката са натписом „Светлост на крају тунела“ и ликовима
председника Србије и члана председништва БиХ, изнад тунела у Грделичкој
клисури и копија издате сагласности/одобрења, односно информације коју је је ЈП
Путеви Србије добило о уклањању тог плаката, у случају да је други орган
надлежан за постављање плаката.

Објашњење захтева: према информацијама из медија, које се могу прочитати овде:
http://rs.n1info.com/Vesti/a539653/Bastac-uklonio-plakat-sa-Vucicem-i-Dodikom-na-Koridoru10.html , плакат описан у захтеву је био постављен након завршетка радова у Грделичкој
клисури, а 30.10.2019. је уклоњен. Међутим, остало је нејасно да ли је постављање
плаката било уопште дозвољено, да ли се за тако нешто мора издати дозвола / одобрење
ЈП Путеви Србије или другог органа, на који период је било издато одобрење, као и да ли
је било потребно одобрење за уклањање плаката.
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. октобар 2019. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Миша Бојовић

