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:
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд

Акт који се оспорава жалбом: 500-01-439/2021-16 од 21.06.2021.

Опис захтева за приступ информацијама од јавног значаја:
Транспарентност Србија је 08.04.2021. поднела захтев за приступ информацијама од
јавног значаја органу власти - Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.
Захтев је поднет електронски, односно путем електронске поште. Захтевом смо тражили
следеће информације и документа:

1. Копије докумената из којих се могу видети разлози за допуну плана јавних
набакви од 22. фебруара 2021. у делу који се односи на „Набавку витаминског
пакета“, процену вредности те набавке и потребу да се набавка спроведе у
преговарачком поступку без објављивања јавног позива.
2. Информацију о томе да ли је Министарство здравља вршило испитивање
тржишта, односно прикупљање и анализу постојећих информација и база
података о добављачима и закљученим уговорима, пре него што је спровело јавну
набавку под називом „Набавка витаминског пакета“, референтни број 01/2021?

3. Уколико су таква истраживања и испитивања вршена, захтевом се тражи копија
докумената, односно резултат или закључак истраживања.
4. Информацију о томе да ли је Министарство здравља затражило мишљење од
Канцеларије за јавне набавке, односно доставило образложење и сву
документацију у вези са разлозима који оправдавају примену преговарачког
поступка без објављивања јавног позива за набавку наведену у тачки 1) овог
захтева, а што је обавеза Министарства предвиђена чланом 62. ставом 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019-3)?
5. Уколико је мишљење затражено и уколико је Канцеларија одговорила на захтев,
овим путем тражим да нам доставите копије оба документа.
У захтеву је изричито наведено да се за све тражене документе које орган власти
поседује у електронском облику, захтев односи управо на достављање таквих
електронских копија.

Опис акта (одговора):
Министарство нас је, 06.04.2021. године, обавестило да ће нам на захтев одговорити
најкасније у року од 40 дана, на основу члана 16. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Затим нам је, у одоговору на захтев који је стигао
28.06.2021. године на електронску адресу, орган власти доставио копије одређених
докумената и то: Одлуку о образовању радне групе за организацију складиштења и
дистрибуцију витаминског пакета у Републици Србији; Одлуку о спровођењу поступка
јавне набавке број 01/2021; Одлуку о додели уговора, као и сам уговор. Оваквим
одговором, Министарство је делимично одговорило на захтеве постављене у тачки 1)
захтева (део који се односи на потребу да се набавка спроведе у преговарачком поступку
без објављивања јавног позива), а посредно се могу извући одоговри и на захтеве из
тачки 4) и 5) захтева. У односу на део захтева из тачке 1), као и на захтеве из тачке 2) и
3), нисмо добили никакв одговор или информације.

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 захтева, а који нису достављни првобитним одговором органа власти.

Прилог:
Захтев који је објављен на сајту Транспарентности Србије:
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_Ministarstvo_zdravlja
-_nabavka_vitamina.pdf
Одговор – продужен рок до 40 дана
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor__Ministarstvo_zdravlja_-_odgovor_naknadno_u_roku_do_40_dana.pdf
Одговор – делимични
https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor%20Min%20zdravlja
%20vitamini.pdf

За организацију Транспарентност Србија
Александра Ајданић
Београд
02.07.2021.

