Република Србија
Уставни суд
Булевар краља Александра 15
Beograd
Захтев
за приступ информацијама од јавног значаја 136/2019
Predmet zahteva:
Ovim zahtevom tražimo kopije dokumenata nastalih u radu Ustavnog suda, u
vezi sa postupanjem po predlogu za utvrđivanje neustavnosti člana 45. st. 4.
Zakona o zaštiti konkurencije, koji je uputio Poverenik za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Захтев подносимо на основу члана 15
став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
Imajući u vidu javno dostupnu informaciju, da je Ustavni sud „na sednici od 25.
aprila 2019.“ ovaj predlog „odbacio“ zaključkom, objavljenu na internet stranici
Komisije za zaštitu konkurencije, ali bez bližih saznanja o postupku koji se
odvijao pred Ustavnim sudom (u saopštenju sa sednice Ustavnog suda pod tim
datumom se navodi da je zaključkom odbačen predlog u predmetu, IУз185/2018, ali ovaj zaključak se ne može naći u bazi odluka Ustavnog suda),
zahtevom tražimo kopije sledećih dokumenata, ako postoje:
1. Zaključak o odbačaju predloga za ocenu ustavnosti.
2. Pisani izvod zapisnika sa sednice Ustavnog suda na kojem je rešavano u
ovom predmetu.
3. Poseban zakon o donetoj odluci iz člana 63. st. 4. Poslovnika o radu
Ustavnog suda.
4. Predlog odluke sudije izvestioca koji je iznet pred članove Velikog,
odnosno Malog veća
5. Pisani izvod zapisnika sa sednice Velikog veća.
6. Poseban zapisnik sa sednice Velikog veća u smislu člana 66. st. 5.
Poslovnika o radu Ustavnog suda.
7. Zapisnik sa sednice Malog veća.
8. Poseban zapisnik sa sednice Malog veća iz člana 67. st. 4. Poslovnika o
radu Ustavnog suda.
9. Kopije usmeno izjavljenih i kopije pismeno obrazloženih izdvojenih
mišljenja u odlučivanju po ovom predmetu, ukoliko ih je bilo, a nisu
sadržani u napred navedenim dokumentima.

10.Kopije dokumenata koje je radi odlučivanja u ovom predmetu Ustavni sud
pribavio od drugih državnih organa ili stručnjaka.
11.Kopija dokumenta iz kojeg se može videti kako je utvrđen pravni osnov
da Ustavni sud donese zaključak na sednici Ustavnog suda, imajući u vidu
odredbe člana 42a i 42b, st. 3. Zakona o Ustavnom sudu, prema kojima se
o donošenju zaključka o odbačaju predloga za ocenu ustavnosti odlučuje
na sednici Malog veća, a ako nema opšte saglasnosti po tom pitanju na
sednici Velikog veća, dok se u odsustvu opšte saglasnosti Velikog veća na
sednici Ustavnog suda donose isključivo odluke i rešenja (iz člana 45. i
46. Zakona o Ustavnom sudu) ali ne i zaključci (iz člana 47. Zakona o
Ustavnom sudu).
12.Spisak ili kopije drugih, nepomenutih dokumenata koji se odnose na
pomenuti predmet, osim onih koji su javno objavljeni (predlog za
utvrđivanje neustavnosti).
13.
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.
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 011/303-38-27.

У Београду,
дана 30. августа 2019. године
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