ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НЕМАЊИНА 11,
11000 БЕОГРАД

УРГ- 8/22

Предмет: Накнадни захтев за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја

Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја који је послат 2. августа 2022.године,
обратили смо вам се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и и 105/21) и затражили следеће
информације, односно копије докумената:
1. Информације о томе коју врсту одлуке и у којем поступку доноси Влада Републике Србије када
одређује ко ће бити представници Републике Србије у скупштинама акционарских друштава,
односно ко ће бити функционери у другим привредним субјектима, изузев јавних предузећа, у
којима је Република Србија члан или оснивач.
1.1 Информацију о томе да ли су све одлуке из тачке 1) овог захтева објављене у Службеном
гласнику Републике Србије;
1.2 Информацију о томе да ли су све одлуке из тачке 1) овог захтева објављене на интернет
презентацији Владе Србије и
1.3 Списак привредних субјеката из тачке 1) овог захтева (у којима је Влада одредила
представнике Републике Србије);
2. Одлуке из тачке 1) овог захтева које су донете у периоду од 1. јануара 2016. до дана поступања
по овом захтеву, на један од следећих начина (алтернативно постављени):
• Линкови који воде ка појединачним одлукама;
• Списак датума седница Владе на којима су донете одлуке (имајући у виду да кадровска
решења Владе нису објављена тако да се могу претраживати по кључним речима, већ као зиповани
документи са сваке појединачне седнице) и
• Копије појединачних одлука.
Будући да у Вашем допису 61 број 07-6332/2022 од 19. августа 2022. године нисмо добили одговор
на наведену тачку 2. захтева, у смислу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, односно нисте нам доставили копије одлука (закључака) нити сте
решењем одбили захтев у том делу, овим дописом обраћамо Вам се са захтевом за поступање по
поднетом захтеву у накнадном року у складу са чл. 19. став 2. Закона о управним споровима („Сл.
гласник РС“, бр. 111/2009).
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Достављање информација и/или копија докумената у електронском облику можете извршити на
адресу ts@transparentnost.org.rs. Уколико овакав вид достављања није могућ, тражене
информације и документе, можете нам доставити на адресу за пријем поште „Транспарентност –
Србија, 11000 Београд, Палмотићева 31”.
У прилогу Вам достављамо копију захтева послатог 2. августа 2022.
У Београду,
дана 5. септембра 2022. године

За организацију Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
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