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Предмет: Иницијатива за објављивање Плана имунизације против вируса САРС-CoV-2

Поштована госпођо Брнабић,
У последњих неколико дана једна од најважнијих тема у медијима јесте тзв. ''план
вакцинације'' против вируса Ковид-19. Највећу пажњу јавности, свакако и због чињенице да
долазе од оних који су најодговорнији за спровођење мера и активности у борби против
пандемије, представљају изјаве јавних функционера. Проблем je у томе што су те изјаве веома
различите и у великој мери непрецизне. Лепеза поменутих изјава креће се од изјаве министра
Лончара да ''Србија има план вакцинације, прво најстарији, затим здравство, па просвета''1,
преко навода члана Кризног штаба др Кона ''Дефинисан план вакцинације – прво здравствени
радници, па старачки домови''2, до председника Националног координационог тима за
имунизацију и државног секретара у Министарству здравља др Мирсада Ђерлека да је ''план
динамичан и биће еластичан, тако да ћемо моћи, у зависности од тренутка и количине
вакцина, да мењамо неке планове и приоритете''3.
Претрагом јавно доступних база података покушали смо да проверимо горње наводе али без
успеха. Тзв. ''План вакцинације'', као документ, нисмо успели да пронађемо.
Сагласно Закону о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016,
68/2020 и 136/2020) први корак и основни акт да би уопште могло да се приступи вакцинацији
јесте усвајање Програма имунизације. Према члану 36. Закона, Програм имунизације доноси,
на предлог министра, Влада за период од три године. Судећи по доступним информацијама,
реч је о Правилнику о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против
одређених заразних болести ("Сл. Гласник РС", бр. 65/2020), који је у примени од 7.5.2020. У
тачки „8.4. Препоручена активна имунизација против грипа“ овог акта, а у вези са актуелном
пандемијом наводи се следеће:
„Активна имунизација против грипа код путника у међународном саобраћају спроводи се на
лични захтев лица сезонском вакцином препорученом за хемисферу.
Ако СЗО прогласи пандемијску појаву грипа (нови подтип или нова рекомбинантна варијанта
вируса инфлуенце), доноси се посебно стручно-методолошко упутство за имунизацију
против пандемијског грипа за путнике у међународном саобраћају.“
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У оквиру тачке 3.2. наводи се и следеће: „Ако СЗО прогласи пандемијску појаву грипа (нови
подтип или нова рекомбинантна варијанта вируса инфлуенце), доноси се посебно стручнометодолошко упутство за имунизацију против пандемијског грипа.“ Овај акт нисмо успели
да пронађемо на интернет презентацијама Владе Србије, Министарства здравља, као ни путем
интернет претраге.
Због тога Вас позивамо да без одлагања свим грађанима Републике Србије омогућите
остваривање, по чл. 51. Устава гарантованог права да свако има право да истинито, потпуно и
благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја, односно има право на приступ
подацима који су у поседу државних органа тако што ћете јавно објавити документ који садржи
План имунизације, уколико постоји, односно да утичете да се тај документ изради и објави,
уколико још увек не постоји.
Потпуно смо свесни да ће на динамику планиране имунизације у великој мери утицати
доступност вакцина на светском тржишту, на шта државни органи Републике Србије немају
непосредни утицај. Међутим, без обзира на расположивост вакцина, уверени смо да постоји
могућност и потреба да се објави документ на основу којег ће грађани моћи јасно да виде за
које групе људи је планирано да се приоритетно обезбеди могућност имунизације, у складу са
расположивим средствима (нпр. коме ће бити понуђено првих 1.000, првих 10.000, првих
100.000 вакцина итд).
Када је реч о набавци вакцина, имајући у виду негативна искуства из доба претходне
пандемије (тзв. свињски грип), када је велики број набављених вакцина остао неискоришћен,
позивамо Владу Србије да такође утврди потребе за набавком вакцина, како на основу савета
медицинских стручњака, тако и на основу прикупљања информација о заинтересованости
грађана.
У вези са набавкама, користимо ову прилику да Вас позовемо да укинете Закључак Владе
Србије СП 05 Број: 00-96/2020-1 od 15.3.2020, односно Одлуку Генералног секретеријата Владе
Републике Србије од 11.03.2020. године, на основу којих су, како се може закључити према
одговору Републичког фонда здравственог осигурања, „подаци који се односе на све набавке
лекова, тестова, медицинских средстава, заштитне личне опреме и других неопходних
средстава и опреме ради лечења оболелих од болести, у току трајања проглашења болести
ковид-19, изазване вирусом САРС-CoV-2, чије је спречавање и сузбијање од интереса за
Републику Србију, означени ознаком степена тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО"“.
У Београду, дана 8. јануара 2021. године
За организацију Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић

