Република Србија
Влада
Генерални секретаријат
Немањина 11, 11000 Београд
Предмет: накнадни захтев пред тужбу у управном спору
Правни основ: члан 22. ст. 2. у вези са ст. 22. ст. 1. т. 2. и 6. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члан 19. ст. 2.Закона о управним споровима (Службени
гласник Републике Србије број 111/2009).
Опис битних чињеница:
Дана 25. децембра 2019. године Генералном секретаријату Републике Србије Организација
Транспарентност Србија упутила је захтев за приступ информацијама од јавног значаја
којим смо захтевали:



Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл.
Гласник РС“, бр. 87/2018).

Став 6. и Став 7. Закона гласе:
Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере
који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно
ангажовани у том органу.
Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о
његовој функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште
лобисте, односно назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге
податке од значаја за обавештавање Агенције.
Закључци на основу описаних чињеница:




Орган власти није поступио у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и није одговорио на захтев Транспарентности
Србија у законом предвиђеном року од 15 дана.
У случају да орган власти заиста не поседује тражене информације, онда је требало
да поступи у складу са чланом 19. ЗОСПИ и да обавести и Повереника о томе.
Уколико орган власти поседује тражене информације, овим накнадним захтевом
позивамо Владу Републике Србије да нам те информације достави без одлагања, а
најдоцније у року од седам дана, како бисмо избегли дуготрајну процедуру
одлучивања у управном спору.

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи
управо на достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или
потписом обзиром да нас интресује садржина документа а не његова форма.
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Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег
дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 22. јануара 2020. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Злата Ђорђевић

2

