Канцеларији за јавне набавке (у даљем тексту: Канцеларија), дана 30. децембра
2021. године, уз допис Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности број: 071-01-1444/2020-03, достављено је решење донето по жалби
Удружења „Транспарентност Србија“ из Београда, а у вези са захтевом за приступ
информацијама од јавног значаја од 10. априла 2020. године, којим је од Управе за јавне
набавке затражено достављање копије извештаја о спровођењу јавних набавки за прва
три месеца (јануар-март) 2020. године и то за следеће наручиоце:
- Министарство здравља
- Републички фонд за здравствено осигурање
- Клинички центар Србије
- Клинички центар Војводине
- Клинички центар Ниш
- Клинички центар Крагујевац
- КБЦ „Драгиша Мишовић - Дедиње“
- КБЦ „Бежанијска коса“
- КБЦ „Звездара“
- КБЦ „Земун“.
Наведеним решењем Канцеларији се налаже да најкасније у року од пет дана од
пријема решења обавести Удружење „Транспарентност Србија“ да ли је на дан 10.
априла 2020. године поседовала тражене информације, односно документе у којима су
исте садржане, те да у истом року, уколико наведене податке поседује у електронском
облику, достави електронском поштом на адресу ts@transparentnost.org.rs, у супротном
поштом.
С тим у вези, обавештавамо вас да вас је Канцеларија, поступајући по
достављеном захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, дописом број: 07-0011/20 од 04. маја 2020. године, обавестила да у том тренутку не располаже траженим
информацијама, с обзиром да се и даље врши обрада података достављених од стране
наручилаца, као и да су одређени наручиоци каснили са достављањем тромесечних
извештаја услед пандемије изазване вирусом Covid 19.
Такође, дописом број: 07-00-11/21 од 13. октобра 2021. године, Канцеларија вам
је доставила тражене податке, с обзиром на то да је у међувремену завршена обрада
достављених тромесечних извештаја које су Канцеларији доставили наведени
наручиоци.
Имајући у виду да Канцеларији није достављен доказ да вам је наведени допис са
траженим подацима уручен, Канцеларија се обратила ЈП „Пошта Србије“ захтевом за
издавање потражнице, у циљу добијања информације о пријему наведеног дописа.
Како до дана сачињавања овог дописа Канцеларији није достављен доказ којим
се потврђује да вам је наведени допис уручен, у циљу поступања по налогу садржаном
у решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
још једном достављамо тражене податке.

