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Републички фонд ?а јлравсгвеио осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
_______е-таН: ривНс@гГ20.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09______

09 број: 07-77/20-1
31.07.2020. године

На основу члана 9. став. 1. тачка 5. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 
36/10) Републички фонда за здравствено осигурање, решавајући у поступку по захтеву 
тражиоца информације Транспарентност Србија, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев тражиоца информације Транспарентност Србија, без 
заводног броја подносиоца захтева, заведен у Републичком фонду за здравствено 
осигурање под 09 број: 07-77/20 од 07.07.2020. године, у делу којим се траже 
информације означене под тачком 1., 2. и 3. као недопуштен.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 07.07.2020. године, Републичком фонду за здравствено осигурање,

информацијама од јавног значаја заведеним под бројем 09 број: 07-77/20, којим се 
тражи достављање следећих информација:

1. Информације о вредности набавки које је РФЗО започела 01.01.2020. 
закључно са 30.06.2020. године на основу одредбе члана 7. ст.1., т.2),2а),3),5) и 6) 
Закона о јавним набавкама, збирно по сваком од наведених могућих изузетака од 
примене Закона, као и за сваку набавку појединачно.

2. Друге податке о започетим и спроведеним набавкама из тачке 1. овог 
захтева за које се води евиденција, датум започињања процедуре, предмет набавке, 
датум закључења уговора, назив добављача, време извршења уговора и друго.

3. Информацију о томе на који начин је РФЗО, као наручилац, испунио обавезу 
из члан 7. став 2. Закона о јавним набавкама да у случају спровођења изузетних 
набавки „поступа у складу са начелима из овог закона", а поготово на који начин је у 
сваком конкретном случају обезбеђено поштовање начела обезбеђивања 
конкуренције из члана 10. Закона и начело транспарентности поступка из члана 11. 
Закона.

Поступајући у складу са одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, Републички фонд за здравствено осигурање сматра 
да је захтев недопуштен због следећих разлога:

Подаци тражени у предметном захтеву за приступ информацијама од јавног 
значаја, као и документација о томе, означени су ознаком степена тајности „Строго 
поверљиво", сходно Закључку Владе Републике Србије СП 05 број:00-96/2020-1 од 
15. марта 2020. године.

Такође су Одлуком Генералног секретеријата Владе Републике Србије од
11.03.2020. године, донетом на основу члана 9. став. 2. тачка 4) и члана 11. Закона о 
тајности података („Сл. Гласник РС“, број 104/09) и члана 5. Уредбе о ближим 
критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО" („Сл. гласник РС“ број 46/13), подаци који се односе на све набавке 
лекова, тестова, медицинских средстава, заштитне личне опреме и других неопходних 
средстава и опреме ради лечења оболелих од болести, у току трајања проглашења 
болести СО\/10-19, изазване вирусом ЗАК5-Со\/-2, чије је спречавање и сузбијање од
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интереса за Републику Србију, означени ознаком степена тајности „СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО".

Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја утврђено је да орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме учинио доступним 
информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на 
закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно 
који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити 
тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над 
интересом за приступ информацији.

Имајући у виду све горенаведено, као и чињеницу да тражилац информације 
тражи податке који су заштићени актима Владе Републике Србије, те да би давањем 
наведених података лицима која нису овлашћена за приступ таквим подацима, 
Републички фонд за здравствено осигурање поступио супротно одредбама Закона о 
тајности података, тражене податке Вам не можемо доставити, те је стога одлучено 
као у диспозитиву овог решења.

јавног значаја и заштиту податка о личности у року од 15 дана од дана пријема 
решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Транспарентност Србија, ул. Палмотићева 31/111, 11000 Београд
2. Архиви;

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ 
ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВ^ОГ ЗНАЧАЈА
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Републички фонд з« $дра»сгеенс<- осигуран»е

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
______е-таН: ривН с^јгЈтгз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09_____

09 број: 07-77/20-2
22.07.2020. године

На основу члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), поступајући по 
захтеву тражиоца информације Транспарентност Србија, односно у делу захтева, који 
се односи на достављање копије интерног акта РФЗО којим се одређује поступак 
јавне набавке

Поступајући по Вашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја који 
сте поднели Републичком фонду за здравствено осигурање, обавештавамо Вас да се 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Републичком фонду за 
здравствено осигурање налази на шев зај1и Републичког фонда за здравствено 
осигурање на следећој интернет адреси: 
ћНрз^/уууууу.јаупепаћауке.г^го.гб/ЈпсЈех.рћр/сЈокитеп^а/ргауИпЈк

С поштовањем,

Транспарентност Србија

Палмотићева 31/111 
11000 Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ 
ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Сања Радак Де Јонгх

60020.01/87




