Република Србија
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15,
11000 Београд

На основу члана 22. ст. 1. тачка 2) Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
изјављујемо

ЖАЛБУ
због неодговарања у прописаном року на захтев тражиоца

Транспарентност Србија је 26.01.2021. године путем електронске поште поднела
захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке
послове републичких органа, Немањина 22 – 26, 11000 Београд. Захтевом смо тражили
следеће информације:

1. Информације и копије докумената о пристиглим понудама које се односе на
поступак јавне набавке услуга „Набавка услуга одржавања термотехничких
постројења и хидрантске мреже, реконструкције и изградње подстаница и
пројектовање термотехничких постројења“, референтни број 100/2021. Копије
докумената које тражимо односе се на документа која су понуђачи приложили
уз своје понуде и то конкретно – Образац трошкова припреме понуда, Изјава о
испуњености квалитативних критеријума, Образац структуре понуђене цене из
понуде и докази за испуњеност захтеваних критеријума за избор понуђача.
2. Информације и копије докумената о пристиглим понудама које се односе на
поступак јавне набавке добара „Набавка и замена чилера у Ресавској 42“,
референтни број 101/2021. Копије докумената које тражимо односе се на
документа која су понуђачи приложили уз своје понуде и то конкретно – Образац
трошкова припреме понуда, Изјава о испуњености квалитативних критеријума,
Образац структуре понуђене цене из понуде и докази за испуњеност захтеваних
критеријума за избор понуђача.

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, на адресу ts@transparentnost.org.rs.
Из Управе за заједничке послове републички органа нисмо добили никакав
одговор, чак ни након протека рока предвиђеног у члану 16. ст. 1 Закона о јавним
набавкама.
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.
Прилог:
Захтев који је објављен на сајту Транспарентности Србије:
https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_Uprava_za_zajedni%C4%8
Dke_poslove_republi%C4%8Dkih_organa.pdf

За организацију Транспарентност Србија
Александра Ајданић

У Београду
18.02.2022.

