Република Србија
Влада
Генерални секретаријат
Београд, Немањина 11
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Предмет захтева: Овај захтев се односи на копије следећих докумената у вези са
одређивањем и опозивом тајности података о броју респиратора у Републици Србији:
1. образложена одлука о одређивању тајности податка из члана 11. ст. 4. Закона о
тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), као и процена из члана 10. ст. 3,
уколико информације из те процене нису садржане у одлуци или њеном образложењу,
односно релевантни делови одлуке који се односе на предмет захтева.
2. одлука о опозиву тајности одлуке из тачке 1. овог захтева.
Напомена о предмету захтева: Имајући у виду да је Генерални секретаријат у прошлости
неосновано одбијао захтеве за приступ информацијама којима су тражене копије докумената
указујући на то да тражилац наводно није навео које информације тражи, истичемо да су
предмет овог захтева све информације које су садржане у документима чије се копије траже.
Напомена о року за поступање по захтеву: Имајући у виду одредбе члана 4. и члана 16. ст. 2.
ЗАКОНА ОСЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ("Сл. гласник РС",
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и потребу да се оствари пуно поверење
грађана у поступање државних органа ради што успешније заштите здравља становништва,
позивамо вас да по захтеву поступите у року од 48 сати од пријема, те да информације
објавите и на интернет презентацији Владе.
Напомена о облику документа: Уколико тражене документе поседујете у електронском
облику, захтевом се тражи приступ тим документима. Уколико документи постоје искључиво у
штампаном облику, молимо да нам их доставите у виду скенираних копија или да нас
обавестите уколико би вам скенирање представљало проблем (нпр. због великог броја
страница), како бисмо пронашли обострано погодан начин за остваривање права на приступ
информацијама.
Додатна објашњења о предмету захтева: Председница Владе Србије, Ана Брнабић, на
конференцији за штампу која је одржана 12.3.2020, изјавила је да се „број респиратора у
Србији третира као државна тајна“1. Касније истог дана председник Републике Србије,
Александар Вучић, изнео је јавно податак да Србија „располаже са 1008 респиратора“ и да ће у
наредних 25 дана бити набављено још 500.2 На основу тога се може закључити да је тајност
података била одређена, али да је у међувремену опозвана.
за Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
Београд, 13. март 2020.
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http://rs.n1info.com/Vesti/a577236/Brnabic-Broj-respiratora-je-drzavna-tajna.html (са видео снимком
изјаве)
2
Видео снимак ТАНЈУГ-а доступан на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=gtCPZ8xAmA0

