
Београд, Јужни Булевар бр. 144/104 МБ: 28169108, ПИБ: 108911495 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кабинет потпредседника Владе и министра за државну управу и локалну самоуправу 
E-mail: kudovicki@gov.rs  
 
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
Влајковићева 10, IV спрат 
11000 Београд, Србија 
E-mail: sipru@gov.rs,  
 
 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за информације од јавног значаја 
 

У вези са чл. 5., чл. 15. ст. 1. и чл. 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Центар за владавину права од кабинета 
потпредседника Владе и министра за државну управу и локалну самоуправу тражи да му се на мејл 
адресу centarvp@gmail.com доставе следеће информације:  
 

У електронској форми (скенирано) копију докумената који прате конкурсну процедуру, односно који 
су настали у вези са поступком расписивања и спровођења „Конкурса за достављље предлога за 
испитивање јавног мњења у Републици Србији о процени стања у образовању“ који је објављен 
03.06.2015. године на сајту: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs“ и то нарочито: 
 

1) докумет из ког се види ко, је када, и на основу чега утврдио буџет за спровођење конкурса; 
2) докумет из ког се види извор средстава из ког се финансира конкурсна активност; 
3) копије свих примљених апликација апликаната који су се приајвили за учешће на конкурсу; 
4) копије записника или службених белешки из који се види начин вредновања, односно оцењивања 

и рангирања приајва апилаката; 
5) копију акта којим је утврђено који апликант је изабран као победни конкурса за пружаоца услуге 

истраживања; 
6) информацију да ли је било приговора на спровођење конкурса, те уколико јесте ко је подносилац 

приговора и како је по приговору поступљено, односно копију акта о поступању по приговорима; 
7) копију уговора који је закључен са изабраним апликантом који ће извршити испитивање: 
8) копију документа из ког се види опис, односно структура пројектног задатка који изабрани 

апликант треба да обави (методологија).   
 
Београд, 30.6.2015. год. 

ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Центар за владавину права 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР  
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