С – УРГ 261/2021
Прималац:
Република Србија
Влада - Генерални секретаријат
Немањина 11, 11000 Београд
Подносилац:
организација Транспарентност Србија
Палмотићева 31, 11000 Београд
Предмет: Накнадни захтев за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног
значаја
Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, који је послат 7.априла 2021.год.,
обратили смо вам се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/2004,54/2007, 104/2009 и 36/2010) и затражили следеће
информације, односно копије докумената:

•

•
•

Да ли су укинуте Одлука Генералног секретаријата Владе Србије од 11. марта 2020.
и Закључак Владе Србије од 15. марта (Закључак СП 05 Број: 00-96/2020-1) којима
су проглашени тајним сви подаци у вези са набавкама лекова, медицинских
средстава и опреме у току трајања проглашења болести КОВИД-19.
Акт којим је укинута тајност, односно којим су поништене те две одлуке или једна
од њих.
У вези са тим, тражимо и информацију или документ који садржи прецизне податке
колико је тачно респиратора набављено (у изјави се наводи 2.200 плус минус 50) и
колико су укупно плаћени, с обзиром на то да се помињу три "просечне" цене, па
укупан износ може бити између 40.000.000 и 110.000.000 евра.

Будући да нисмо добили одговор на захтев у смислу члана 16, став 1, Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, нити обавештење у смислу члана 16, став 3 Закона,
овим дописом обраћамо вам се са захтевом за поступање по поднетом захтеву у накнадном
року у складу са чл. 19, став 2, Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009).
Достављање информација и/или копија докумената у електронском облику можете извршити
на адресу ts@transparentnost.org.rs Уколико овакав вид достављања није могућ, тражене
информације и документе, можете нам доставити на адресу за пријем поште „Транспарентност
– Србија, 11000 Београд, Палмотићева 31”.
У прилогу достављамо копију захтева са потврдом о слању мејла.
Београд, 24.мај 2021. год.

за Транспарентност Србија
Александра Ајданић

