М/С-Ж-266/2021
Република Србија
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15,
11000 Београд

На основу члана 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) изјављујемо:

ЖАЛБУ
због ускраћивања права на приступ информацијама од јавног значаја

Орган против чијег се акта изјављује жалба:
Канцеларија за јавне набавке, Немањина 22-26, 11000 Београд

Акт који се оспорава жалбом: Број 07-00-19/21 од 10. маја 2021. године

Опис захтева за приступ информацијама од јавног значаја:
Транспарентност Србија је 28. априла 2021. поднела захтев за приступ информацијама
од јавног значаја органу власти - Канцеларији за јавне набавке, Немањина 22-26, 11000
Београд. Захтев је поднет електронски, односно путем електронске поште. Захтевом смо
тражили следеће информације и документа:
1. Информацију о томе да ли је Канцеларија за јавне набавке поступила по некој од
иницијатива за мониторинг које је поднела Транспарентност Србија, сходно
члану 4. став 2. тачка 3) и сходно члану 7. Правилника о мониторингу над
применом прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 93/2020)?
Између осталог, неке од иницајитава која је поднела Транспарентност Србија су
поднете путем електронске поште 3., 30. и 31. децембра 2020. године.
2. Уколико је Канцеларија за јавне набавке поступила по некој од иницијатива за
мониторинг из тачке 1) овог захтева, захтевом тражимо информације и копије
докумената о спроведеном мониторингу.

3. Овим захтевом такође тражимо копију Извештаја о спроведеном мониторингу за
2020. годину, који је Канцеларија за јавне набавке дужна да поднесе Влади и
Народној скупштини, сходно члану 180. став 6. Закона о јавним набавкама. Овај
извештај тражимо у претраживом електронском формату, јер је на сајту
Народне скупштине објављен као скениран документ.
Опис акта (одговора):
Канцеларија за јавне набавке нам је 10. маја 2021. године упутила одговор у ком је
одговорила на наша питања из тачака 1) и 3) захтева, али је у односу на тачку 2) одговор
остао непотпун. Наиме, у одговору се наводу да је Канцеларија узела у разматрање
наведене иницијативе. Оваква констатација не пружа одговор на питање да ли је
Канцеларија поступила по некој од иницијатива, односно да ли је иницијативе одбацила
или је можда покренула неки поступак мониторинга по њима. У тој тачки смо такође
тражили копије докумената уколико их Канцеларија поседује, али у одговору нам није
наведено да ли такви документи уопште и постоје.

Разлози за изјављивање жалбе:
Због свега наведеног, изјављујемо жалбу због недостављања информација, због
неодговарања органа власти да не поседује те информације у свом власниптву, као и због
тога што орган власти није донео решење којим се ускраћује приступ информацијама од
јавног значаја.

Предлог за одлуку по жалби:
Имајући у виду наведено, предлажемо да у поступку по жалби Повереник уважи ову
жалбу и наложи органу власти да тражиоцу достави информације и документе који су
предмет тачке 2) захтева, а који нису достављни првобитним одговором органа власти.

За Транспарентност Србија,
Александра Ајданић
У Београду,
Датум
12.октобар 2021.

