ТРАНСПАРЕНТНОСТ
СРБИЈА

Адреса: Палмотићева 31
11000 Београд, Србија
Телефон: (+ 381 11) 303 38 27
Факс:
(+ 381 11) 323 78 05
e-mail: ts@transparentnost.org.rs

Прималац:
Република Србија
Министарство здравља
Одељење за здравствену инспекцију- Одсек Београд
Омладинских бригада 1
Нови Београд
Имејл адреса за пријем дописа: tatjana.garic@zdravlje.gov.rs
ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs
jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs
Подносилац захтева:
Раде Ђурић, за организацију Транспарентност Србија
Палмотићева 31
11000 Београд
Предмет: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја број 24/2018

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),
тражим да ми доставите информације и копије докумената које се односе на
евентуално прикупљање података од удружења, политичких субјеката, јавних
функционера и других лица на основу својих овлашћења или предузимање других
мера, а у вези са случајем када је Социјалдемократска партија Србије у кампањи
користила брендирана возила за превоз болесних, старих и немоћних и промоцији
у удружењу Клуба пензионера Звездаре.
Податке о овоме смо уочили на основу добијеног линка веб странице:
http://www.sdpsrbije.rs/vesti/sdp-srbije-pomaze-sugradjane-prevoz-za-najstarije-inajugrozenije/
У овом случају би спорно могло бити питање коришћења ресурса политичке
странке за активности које нису политичке, односно питање повезаности оваквих
трошкова са изборном кампањом. У вези са сличним појавама може се поставити и
питање евентуалног кршења других прописа (о здравственој заштити када се врше
лекарски прегледи и слично). Када је реч о конкретном догађају, односно
политичкој промоцији СДПС у клубу пензионера Звездаре, према информацији
која је објављена на сајту овог политичког субјекта, догађај се одиграо у
просторијама једног удружења и то удружења које функционише „у оквиру Савеза
пензнионера Србије“.
С друге стране, Закон о финансирању политичких
активности забрањује да се политички субјекти финансирају (укључујући и
бесплатне услуге, попут омогућавање промоције) од стране удружења, а поставља
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и ограничења за финансирање из јавних ресурса (уколико је ово пензионерско
удружење корисник буџета, што нам није познато). Поред тога, из објављене вести
би се могло закључити да је председник странке СДПС који је уједно и министар, са
пензионерима дискутовао и о неким питањима из надлежности министарства
којим руководи (ваучери за путовања), или да су макар саговорници наметнули ту
тему.
Уколико се у траженим информацијама и копијама налазе и подаци о личности, у
складу са Законом о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС'', бројеви 97/08,
104/09- др. Закон 68/12, одлука УС и 107/12) молимо да нам такве информације и
документацију у вези са предметом захтева за приступ информацијама доставите
са затамњеним или уклоњеним подацима који се односе на личност.
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 се захтевана информација и документација
налази на одређеном линку, молимо да нам доставите линкове у којима се налазе
одговори.
За достављање тражене документације није неопходно да буде оверена печатом
или потписом обзиром да нас интересује 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
011/303-38-27.
У Београду,

За организацију Транспарентност Србија:

дана 25. 1. 2018. године

Раде Ђурић
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