
 

 

Влада Републике Србије 

Управа за заједничке послове републичких органа 

Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

Предмет: Ургенција за поступање по Захтеву за слободан приступ информацијама 

од јавног значаја упућеног Управи за заједничке послове републичких органа 26. 

јануара 2022. године 

 

Транспарентност Србија је 26. јануара 2022. године путем електронске поште упутила 

захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке 

послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд. 

Захтевом су тражене следеће информације: 

1. Информације и копије докумената о пристиглим понудама које се односе на 

поступак јавне набавке услуга „Набавка услуга одржавања термотехничких 

постројења и хидрантске мреже, реконструкције и изградње подстаница и 

пројектовање термотехничких постројења“, референтни број 100/2021. Копије 

докумената које тражимо односе се на документа која су понуђачи приложили 

уз своје понуде и то конкретно – Образац трошкова припреме понуда, Изјава о 

испуњености квалитативних критеријума, Образац структуре понуђене цене из 

понуде и докази за испуњеност захтеваних критеријума за избор понуђача. 

 

2. Информације и копије докумената о пристиглим понудама које се односе на 

поступак јавне набавке  добара „Набавка и замена чилера у Ресавској 42“, 

референтни број 101/2021. Копије докумената које тражимо односе се на 

документа која су понуђачи приложили уз своје понуде и то конкретно – Образац 

трошкова припреме понуда, Изјава о испуњености квалитативних критеријума, 

Образац структуре понуђене цене из понуде и докази за испуњеност захтеваних 

критеријума за избор понуђача. 

 

Како одговор на захтев није стигао ни након рока прописаног у члану 16. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), овим путем, у складу са одредбама Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 

тумачење) и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносимо 

ургенцију за убрзање поступка пред Управом за заједничке послове републичких 

органа. 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/40127
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/40127
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/40127
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/38660


 

 

У наставку достављамо линк упућеног захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја од 26. јануара 2022. године: 

https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_Uprava_za_zajedni%C4%8

Dke_poslove_republi%C4%8Dkih_organa.pdf  

 

 

За Транспарентност Србија,  

Милош Ђорђевић  

 

У Београду 26.05.2022. 
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