С – Ж 158/2020
Република Србија
Повереник за приступ информацијама
од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевера краља Александра 15
Београд
Предмет: жалба против Министарства здравља због непоступања по захтеву
Правни основ: члан 22. ст. 1. т. 2. и 6. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и
36/2010).
Опис битних чињеница:
Министарство здравља је као одговор на захтев за приступ информацијама упутило
допис којима нас је обавестило да ће нам одговорити „што пре, а најкасније у року од
40 дана, на основу члана 16. ЗОСПИ.
Допис носи број 500-01-388/2020-16, датиран је са 5.5.2020, и достаљен нам је
електронском поштом 18.05.2020.
Допис се односи на захтев за приступ информацијама који смо упутили 27.04.2020.
електронском поштом Министарству.
Захтевом смо тражили следеће:


анализу или било који други документ који је израдио Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ или било која друга надлежна
инстутицја или појединац, а у којој се процењује број жртава од заразне
болести COVID–19 у Републици Србији у случају да не буду предузете мере за
сузбијање епидемије, а на основу ког је заменица директора Института за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и чланица Кризног штаба за
сузбијање COVID–19, др Дарија Кисић Тепавчевић изнела тај податак у
јавности .

Образложење: Докторка Кисић Тепавчевић је у изјави за Пинк, говорећи о почетку
епидемије, рекла „да смо имали две опције“ и образложила:
„Прво, могли смо да пустимо епидемију да иде својим током и да не уводимо
никакве мере. У том случају епидемија би трајала од 6 до 8 недеља. Да смо се
одлучили за ту опцију умрло би више од 100.000 људи. Имали бисмо огромне
губитке. Наравно, ми то нисмо урадили већ смо увели мере и спречили
катастрофу.“
Предлог за одлуку Повереника: На основу свега наведеног, предлажемо да
Повереник уважи жалбу и наложи Министарству здравља да поступи по захтеву за
приступ информацијама.

У прилогу:
 Копија захтева који је ТС упутила 27.04.2020. путем е –поште
 Одговор Министарства здравља
За Транспарентност – Србија
Александра Ајданић
Београд, 13.07.2020.

