
 

 

 

Република Србија                      С-259/2021 

Министарство здравља 

Немањина 22 – 26, Београд 

 

 

Захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја 

 

На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(Службени гласник РС, бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), подносим захтев за 

приступ информацијама од јавног значаја којим се тражи: 

 

 Информација о томе који ће државни орган или организација у име државе Србије 

„делити пензионерима витамин Ц, витамин Д и цинк“ 

 Копија одлуке на основу које ће се вршити подела витамина из тачке 1. овог захтева 

 Копија докумената који се односе на набавку витамина из тачка 1. овог захтева или 

линк о тим набавкама и плану којим је набавка предвиђена 

 

Образложење:  

 

Председник Србије, Александар Вучић је, гостујући на ТВ Хепи, најавио поделу витамина 

пензионерима. Ту изјаву су пренели бројни медији.  

 
POLITIKA-SRBIJA-VESTI 
Vučić: Penzioneri će dobiti vitamine i cink kao znak pažnje 
BEOGRAD, 29. marta 2021. (Beta) - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svaki penzioner dobiti 
od države vitamin C, vitamin D i cink, jer su lekari rekli da je to važno za jačanje imuniteta.On je dodao da će 
do 5. ili 10. juna svim penzionerima dostaviti svima kao znak pažnje količinu vitamina za najmanje dva 
meseca. 
Ponovio je da bi samo slaba i neuspešna Srbija svima bila dobra i on bi bio "najbolji na svetu". 
"Da priznam Kosovo dobio bih Nobelovu nagradu" rekao je Vučić i dodao da njega zanima šta će istorija reći za 50 
godina, a da je i do sada dobio mnogo nagrada koje skoro niko u Srbiji nije dobio. 
On je ponovio i da je Srbija od njegovog dolaska na vlast izgradila više puteva nego za sve vreme vlasti Josipa Broza. 
(Kraj)  min/ipt   

 

Напомена:  

 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо 

на достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs 

 

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 

молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

 

У  Београду, 

дана 31. марта 2021. године 

За организацију Транспарентност Србија: 

Александра Ајданић 


