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С-182/2020

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 која се односе на:
1. евиденцију – изводе са рачуна или копија другог документа који садржи податке
о примљеним уплатама на посебан динарски и девизни рачун за Уплату
донација за помоћ у борби против COVID-19, почев од дана отварања
посебних рачуна до дана поступања по овом захтеву
2. евиденцију – изводе са рачуна или копија другог документа који садржи податке
о коришћењу примљених уплата са посебног динарског и девизног рачуна за
Уплату донација за помоћ у борби против COVID-19, почев од дана отварања
посебних рачуна до дана поступања по овом захтеву
Подсећамо да је Транспарентност Србија упутила Министарству финансија још
13.априла 2020. године иницијативу за објављивање податка о примљеним донацијама,
на коју још увек нисмо добили одговор.
https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/uplata-donacija-za-pomoc-u-borbi-protiv-covid-19/
У тој иницијативи позвали смо Министарство да, уколико већ не постоји, сачини
свеобухватан преглед примљених донација, да га објави на свом сајту и да га потом
редовно ажурира. Подсетили смо на добар пример објављивања сличних података у
време поплава 2014. године - након што је наша организација у јавности отворила то
питање, Влада Србије је почела да објављује и редовно ажурира податке о донацијама
(https://www.srbija.gov.rs/specijal/216770).
Поново истичемо да би овакво транспарентно поступање било од изузетне важности, не
само због стварања или јачања поверења грађана, већ и због подстицајног ефекта на
актуелне и потенцијалне донаторе, што је поново добило на значају услед новог таласа
епидемије.
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.
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