Република Србија
Министарство за европске интеграције
Немањина 34
Захтев
за приступ информацијама од јавног значаја 228/2018

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 који се односи на следеће
информације или копије докумената:
1. информацију о томе да ли Министарство поседује додатне податке о истраживањима
јавног мнења које објављује на тему „Европске оријентације грађана Србије“, нпр.
одговоре испитаника по појединим питањима који се могу укрштати у виду базе у SPSS
или неком другом сличном формату.
У случају да Министарство поседује ове информације, овим захтевом тражимо такву
базу, како бисмо могли да извршимо додатне претраге по параметрима који нас
занимају – нпр. каква је старосна структура лица која сматрају да је борба против
корупције најважнија реформа, у којој мери такви испитаници подржавају европски пут
Србије, да ли су они који сматрају да су реформе у области борбе против корупције
успеле међу испитаницима који сматрају да је борба против корупције приоритет, који
модел изградње земље подржавају испитаници који су задовољни борбом против
корупције и слично.
Уколико Министарство не поседује додатне податке о истраживању да ли има
могућност на основу уговора са фирмом која спроводи истраживање, да прибави такве
податке. Уколико таква могућност тренутно не постоји на основу уговора, овим путем
предлажемо Министарству да затражи измену уговора, односно да измени конкурсну
документацију за будуће јавне набавке ових услуга.
Уколико је Министарство већ само вршило укрштања питања која се односе на борбу
против корупције са одговорима испитаника на друга питања из истраживања јавног
мнења у последњем или у претходним циклусима, овим путем тражимо да нам
доставите те налазе.
За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи
управо на достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом или
потписом обзиром да нас интресује садржина документа а не његова форма.
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег
дописа, молимо да нам се обратите путем електронске поште или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 29. августа 2018. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Злата Ђорђевић

