РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
Немањина 11
11000 БЕОГРАД
- Новак Недић, генерални секретар Предмет: Иницијатива за покретање дисциплинског поступка против државних службеника
одговорних за непримењивање одредбе члана 39. Закона о електронској управи
Поштовани господине Недићу,
Током протеклих неколико година Транспарентност Србија се, подношењем већег броја
иницијатива 1 и захтева 2, континуирано обраћала Влади Републике Србије. Ради ефикасног
поступања наша обраћања смо слали путем електронске поште користећи неку од званично
доступних адреса електронске поште Владе Републике Србије 3. Разлог нашег обраћања је
закључак да сва наведена обраћања имају једну заједничку карактеристику. Она се огледа у
чињеници да ни на једно од њих није одговорено на начин како то прописује члан 39. Закона о
електронској управи ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018).
Поменути члан прописује неколико обавеза за органе. Прва од њих, која је у конкретном случају
испуњена, јесте дужност органа да омогући пријем електронског поднеска преко Портала
еУправа, другог електронског јединственог управног места или другим путем достављања
између органа и корисника, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге
од поверења у електронском пословању. Друга, ништа мање важна обавеза јесте обавеза коју
прописује став 3. тог члана а која се састоји у обавези органа да потврду о пријему електронског
поднеска шаље подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат. Штавише, став 4.
прецизира да наведена потврда треба да садржи обавештење о пријему електронског поднеска,
датум и време пријема и напредни електронски печат органа.
С друге стране, Закон о Влади ("Сл. гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон), чланом
29. предвиђа да Влада има Генерални секретаријат Владе, који је задужен за стручне и друге
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послове за потребе Владе, а чији се делокруг рада детаљније уређује уредбом и пословником
Владе. Пословник Владе ("Сл. гласник РС", бр. 61/2006 - пречишћен текст, 69/2008, 88/2009,
33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014 и 8/2019 - др. уредба) у члану 15. прописује
да стручну и административно-техничку потпору сталним радним телима пружа Генерални
секретаријат Владе (у даљем тексту: Генерални секретаријат), преко служби или секретара
сталних радних тела. Осим тога, чланом 93 изричито је прописано да Влада на питања,
иницијативе и притужбе које су јој упућене, по правилу, одговара преко органа државне управе
али да на питања, иницијативе и притужбе које су упућене председнику Владе одговара
Генерални секретаријат у сарадњи с надлежним органима државне управе. На крају, Уредба о
Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/2005, 71/2008, 109/2009,
85/2012 и 102/2013) својим чланом 5. прецизира да се Генерални секретаријат стара о
административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе
Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе.
Због свега наведеног позивамо Вас да предузмете одговарајуће мере како би се, у складу са чл.
112-115. Закона о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр.,
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и
157/2020), након спроведеног дисциплинског поступка утврдила одговорност државног/их
службеника за тежу повреду дужности из радног односа из чл. 109. ст. 1. тач. 2) незаконит рад
или пропуштање радњи за које је државни службеник овлашћен ради спречавања
незаконитости или штете и према њима изрекле одговарајуће дисциплинске казне.

У Београду, дана 21. марта 2022. године
За организацију Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
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