С – Ж 247/2020
Република Србија
Повереник за приступ информацијама
од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевера краља Александра 15
Београд
Предмет: жалба против Министарствa одбране Републике Србије - Сектор за
материјалне ресурсе
Правни основ: члан 22. ст. 1. т. 2. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и
36/2010).
Опис битних чињеница:
Министарство одбране је као одговор на захтев за приступ информацијама, послат
25.12.2020., упутило допис датиран 4. јануаром 2021. године, којим нас је обавестило да
ће нам одговорити „у року не дужем од 40 дана од дана пријема захтева“.
Допис носи број 505-123, датиран је са 4.01.2020, и достављен нам је поштом.
Допис се односи на захтев за приступ информацијама који смо упутили електронском
поштом Министарству одбране 25.12.2020.
Захтевом смо тражили следеће:
1. Копију конкурсне документације, односно делова конкурсне документације који
нису поверљиве природе, а која је послата потенцијалним понуђачима у јавној
набавци радова – Израда пројектне документације и извођење радова на
изградњи објекта болнице и пријавнице, са пратећом инфраструктуром, у
војном комплексу „Расина“, општина Крушевац по систему „кључ у руке“
(ЦПВ 45215140 - Радови на изградњи болничких објеката).
2. Документ из ког се може видети списак привредних субјеката којима је упућен
позив за достављање понуда (бр. 1597-5 од 24.07.2020. године) за набавку из
тачке 1. овог захтева.
3. Документ који садржи образложење, односно информацију о томе на основу
чега је наручилац одредио којим привредним субјектима ће упутити позив за
достављање понуда за набавку из тачке 1. овог захтева.
Предлог за одлуку Повереника: На основу свега наведеног, предлажемо да
Повереник уважи жалбу и наложи Министарству одбране да поступи по захтеву за
приступ информацијама.
У прилогу:




Копија захтева који је ТС упутила 25.12.2020. путем е –поште
Одговор Министарства одбране (скениран) од 4.01.2021.

За Транспарентност – Србија
Александра Ајданић
Београд, 8.03.2021.

