
 

 

Влада Републике Србије 
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Немањина 11, 11000 Београд  

 

 

  ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Поштовани, 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), овим путем тражим 

да ми доставите на адресу за пријем електронске поште или на наведену адресу 

следеће информације, односно копије докумената уколико постоје: 

 

1. Овим захтевом тражимо податке о јавној набавци која се односи на израду 

промотивних спотова и других промотивних материјала у вези са новчаном 

помоћи која ће се додељивати грађанима Републике Србије у мају и у новембру 

2021. године, поред новчане помоћи незапосленима и пензионерима. Влада 

Републике Србије утврдила је ребалансом буџета за 2021. годину да ће накнада 

штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока износити 43,200,121,000 динара. Међутим, из буџета и 

образложења буџета се не види да ће у вези са овом помоћи грађанима бити 

вршена промотивна кампања. Стога се захтевом тражи: 

a. Информација о буџетском кориснику и апропријацији са које је вршено 

финансирање 

b. Информација о поступку у којем је одабран добављач који је осмислио     

промотивну кампању, израдио промотивне спотове и друге промотивне 

материјале (конкурсна документација, копија уговора, копија докумената 

о одабиру понуђача или линк ка месту где су ти документи објављени) 

 

2. Овим захтевом такође тражимо податке о јавној набавци која се односи на 

услуге оглашавања и постављања промотивног материјала, везану за 

новчану помоћ из тачке 1) овог захтева. Информације о овој помоћи могу се 

видети на ТВ станицама, у возилима градског превоза, као и на друштвеним 

мрежама. Стога се захтевом тражи: 
a. Информација о буџетском кориснику и апропријацији са које је вршено 

финансирање 
b. Информација о поступку у којем је одабран један или више добављача 

пружалаца услуга оглашавања у медијима и у јавним просторима 

(конкурсна документација, копија уговора, копија докумената о одабиру 

понуђача или линк ка месту где су ти документи објављени), као и план 

оглашавања (медији у којима ће оглашавање бити вршено, број 

планираних огласа за сваки од медија, број огласа у возилима јавног 



 

 

градског саобраћаја и друго, за сваки вид оглашавања који се тренутно 

врши или се планира). 

 

 

 

За све документе које постоје у електронском облику, захтев се односи на добијање 

копија докумената у том облику,  на мејл ts@transparentnost.org.rs 

 

 

За Транспарентност Србија,  

Милош Ђорђевић  

Београд 28.04.2021. 
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