РЕПУБЛИКА СРБИЈА
В Л А ДА
- Генерални еекретаријат 61 број 07-3450/2020-1
15. мај 2020. године
Б е о гр ад

Геиерални секретаријат Владе Републике Србије, на основу члана 15. став 6. Закона
ослободном приступу информацијамаодјавногзначаја(„Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), решавајући по захтеву Топличког центра за демократију и људска права, из
Прокупља, донео је:
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев за приступ информацијама од јавног значаја који је поднео
Топлички центар за демократију и људска права, из Прокупља,од 24. априла 2020. године,
заведен под бројем 61 број 07-3450/2020, којим је захтевано „достављање информација о
набавкама медицинске опреме, као и пратећим услугама и радовима (превоз, изградња
привремених болница и сл.) у циљу сузбијања пандемије изазване корона вирусом, са
подацима о предмету и количини прибављених добара, услуга или радова; добављачу
(назив, седиште, матични број); врсти поступка који је примењен (уколико су добра, услуге
или радови прибављени у поступку јавне набавке); броју понуђача (уколико су добра,
услуге или радови прибављени у поступку јавне набавке); основу за изузеће од поступка
јавне набавке (уколико су добра, услуге или радови прибављене без спроведеног поступка
јавне набавке); уговореној цени; датуму закључења уговора; датуму испоруке уговорених
добара услуга или радова; добрима, услугама и радовима који су плаћени а нису
испоручени, односно изведени; извору финансирања (буџет, донација, кредит и сл.);
анализи на основу којих је прибављена одређена количина и врста добара, услуга или
радова.“.
Образложвње
Влади Републике Србије дана 24. априла 2020. године, обратио се Топлички центар
за демократију и људска права, из Прокупља, захтевом за приступ информацијама од јавног
значаја у коме је на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја захтевано „достављање информација о набавкама медицинске опреме, као
и пратећим услугама и радовима (превоз, изградња привремених болница и сл.) у циљу
сузбијања пандемије изазване корона вирусом, са подацима о предмету и количини
прибављених добара, услуга или радова; добављачу (назив, седиште, матични број); врсти
поступка који је примењен (уколико су добра, услуге или радови прибављени у поступку
јавне набавке); броју понуђача (уколико су добра, услуге или радови прибављени у
поступку јавне набавке); основу за изузеће од поступка јавне набавке (уколико су добра,
услуге или радови прибављене без спроведеног поступка јавне набавке); уговореној цени;

датуму закључења уговора; датуму испоруке уговорених добара услуга или радова;
добрима, услугама и радовима који су плаћсни а нису испоручени, односно изведени;
извору финансирања (буџет, донација, кредит и сл.); анализи на основу којих је прибављена
одређена количина и врста добара, услуга или радова.“.
Поступајући по предметном захтеву, уочен је недостатак који се односи на чињеницу
да је исти прешироко постављен у погледу тражења превеликог броја докумената, а при том
без навођења информације која се заиста и тражи, те је Генерални секретаријат Владе,
подносиоцу захтева 27. априла 2020. године. упутио захтев за допуном - уређењем, односно
указао на неопходност достављања што прецизнијег описа информације која се тражи, у
року од петнаест дана од дана пријема захтева да допуном- уређењем, а све сагласно члану
15. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Подносилац захтева, упутио је Влади Републике Србије, допис електронским путем,
29. априла 2020. године, у коме даје одговор на допис 61 број 07-3450/2020 од 27.04.2020.
године, и у коме износи да Топлички центар за демократију и људска права не треба било
шта да прецизира и уређује и да је захтев од 24. априла 2020. године сасвим јасан и
разумљив.
Генерални секретаријат Владе, ценећи све чињенице, констатује да подносилац
захтева Топлички центар за демократију и људска права, из Прокупља није допунио уредио Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 24. априла 2020. године,
односно није отклонио недостатак на који му је указано, већ је у свему остао при наводима
из предметног захтева.
У складу са претходно наведеним, како подносилац захтева није доставио прецизан
опис информације коју тражи, односно није отклонио уочени недостатак, сагласно члану
15. став 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује
да „ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од
дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,
орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног, одлучено је као у
доспозитиву овог закључка.
Упутство о правном средству: Против овог закључка није допуштена посебна
жалба, већ се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања овог
закључка.

Доставити:
- именованом,
- архиви.

