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С-185/2020

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.

Колико је било или сада има припадника појединих ризичних професија,
изузев медицинских радника – запослених у апотекама, запослених у
малопродаји, запослених у угоститељству, продаваца са отворених
тржница..., међу оболелима од COVID-19: лица која су позитивно
идентификована као носиоци вируса и лица која су у самоизолацији.

2.

Колико је било или сада има међу оболелима од COVID-19, лица која су
позитивно идентификована као носиоци вируса и лица која су у самоизолацији,
а народни посланици су у Народној скупштини Републике Србије?

3.

Да ли постоји анализа потреба Републике Србије за лековима и
медицинским средствима ради лечења оболелих од COVID-19, ко ју је
израдио, када је први пут сачињена и колико често се ажурира? Да ли се
набавке лекова и медицинских средстава за лечење оболелих од COVID-19
спроводе на основу те анализе потреба? Уколико не постоји анализа
потреба, на основу чега се врше набавке лекова и медицинских средстава?
У вези са овим питањем уједно предлажемо да анализу потреба објавите, а
свакако да јавност обавестите у којој мери су до сада спроведним набавкама
задовољене потребе, односно, шта још недостаје.

4.

Где се може видети списак примљених донација у роби, услугама или у
новцу које је добила Република Србија или поједине здравствене установе
од међународних организација, страних држава, фондација, привредних
субјеката, удружења и физичких лица из земље и иностранства, а у вези са
спречавањем ширења епидемије COVID-19, лечења и отклањања штетних
последица? Уколико не постоји wеб-адреса на којој се могу видети сви подаци
ове врсте (изузев имена/назива даваоца прилога, када је желео да остане
анониман), предлажемо да што пре иницира објављивање тих информација у
оквиру интернет презентације Владе Србије, јер би то подстакло добровољно
давалаштво.

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.

У Београду,
дана 7.јула 2020. године
За организацију Транспарентност Србија:
Александра Ајданић

