
  

 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Лице одговорно за информације од јавног значаја   

Немањина 22-26 
11 000 Београд 

                У Београду, дана 10.12.2020. године 
 

Подносилац: 

 

Предмет:   Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

 

Поштовани, 

обраћам Вам се, са молбом да ми омогућите приступ информацијама од јавног значаја, а 

на основу члана 15. и 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) (у наставку: „Закон о слободном 

приступу информацијама“). 

Подносилац је за тражење наведених информација, односно документације, наведене у 

наставку овог захтева, легитимисан на основу члана 5. Закона о слободном приступу 

информацијама, а тражене информације и документација се сматрају информацијама од 

јавног значаја на основу тумачења члана 2. и 4. Закона о слободном приступу 

информацијама. 

Документација и/или информације које Подносилац овим путем тражи од насловног органа 

односе се на  

Унети податке о надлежном органу (назив и 

адреса). 

Како бисте поднели Захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја неопходно 

је да утврдите који орган је надлежан по 

питању из Вашег Захтева. Након наведеног, 

неопходно је да утврдите које 

организациона целина надлежног органа је 

задужена за поступање по захтевима за 

приступ информацијама од јавног значаја, те 

би најбоље било да се о томе информишете у 

информатору о раду надлежног органа, у 

којем се наводи која организациона целина 

је надлежна (најчешће ће надлежно лице 

бити лице одговорно за информације од 

јавног значаја).  

 Унети место и датум 

У овом делу Захтева, Подносилац описује 

односно дефинише на шта се односи 

документација и/или информације које 

од насловног органа тражи. Као пример 

наводимо малу хидроелектрану 

Растовница у општини Прокупље. 

 



ПРИМЕР изградњу мале хидроелектране Растовница, на Добротићкој, Балчачкој и Бучинској 

реци, у општини Прокупље (у наставку: „МХЕ“)   

Имајући у виду горе наведене чињенице, Подносилац овим путем моли насловни орган да му 

достави следеће: 

ПРИМЕР 

1. Локацијске услове, за изградњу објекта МХЕ, издате од стране надлежног органа, као и сва 

остала решења о измени локацијских услова, уколико постоје; 

2. Услове заштите природе, прибављене од надлежног органа, у складу са Законом о заштити 

природе, у вези са изградњом објекта МХЕ; 

3. Решење о грађевинској дозволи, издато за објекат МХЕ, од стране надлежног органа, као и 

сва остала решења о изменама решења о грађевинској дозволи, уколико постоје; 

Уколико насловни орган не поседује било коју од тражених информација или документације, 

односно, уколико исти нису  издати, овим путем молимо насловни орган да нас о томе 

информише. 

Молим вас да нам тражене информације доставите у фотокопији на адресу Подносиоца 

УПИСАТИ или на адресу за електронску пошту Подносиоца УПИСАТИ скенирано, у форми из 

које недвосмислено произилази да је одговоре доставио насловни орган (на меморандуму 

насловног органа и уз потпис овлашћеног лица).   

 

У Београду, дана 10.12.2020. године      Срдачно, 

 

                                                                                                                    ________________________________ 

                                                                                                                                     Подносилац 

Подносилац таксативно наводи 

документацију и/или информације које 

тражи од насловног органа. 

 

Уписати адресу, као и адресу за 

електронску пошту Подносиоца 

Унети место и датум. Уписати име и презиме односно 

назив Подносиоца. 

 



                                                                                                                                 

ОБЈАШЊЕЊЕ: 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати 

накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 

Од обавезе плаћања накнаде из претходно наведеног ослобођени су новинари, када копију 

документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када 

копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена 

информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне 

средине, осим у случајевима када орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање 

права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ 

објављена и доступна у земљи или на интернету. 

С тим у вези уколико је Подносилац ослобођен од претходно описане накнаде, неопходно је 

да наведе у Захтеву следеће: 

НАПОМЕНА: Сходно одредбама члана 17. став 4 Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја, Подносилац је ослобођен обавезе плаћања накнаде за фотокопирање 

тражених докумената. 

 


