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09 број: 07-125/21-1 
29.10.2021. године

На основу члана 9. став. 1. тачка 5. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 
36/10) Републички фонд за здравствено осигурање, решавајући у поступку по захтеву 
тражиоца информације, новинарке „Нове економије", Катарине Балетић, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев тражиоца информације новинарке „Нове економије“, 
Катарине Балетић, без заводног броја подносиоца захтева, заведен у Републичком 
фонду за здравствено осигурање под 09 број: 07-125/21 од 22.10.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 22.10.2021. године, Републичком фонду за здравствено осигурање, 
обратио се тражилац информације новинарка „Нове економије“, Катарина Балетић, 
захтевом за приступ информацијама од јавног значаја заведеним под бројем 09 број: 
07-125/21, којим се тражи достављање следећих информација:

1. Колико је Републички фонд за здравствено осигурање набавио антигенских 
тестова за детекцију вируса ЗАКЗ-СО\/-2 у току 2020. године и до 22.10.2021. године?

2. Колико је Републички фонд за здравствено осигурање набавио ПЦР тестова 
за детекцију вируса 5АР5-СО\/-2 у току 2020. године и до 22.10.2021. године?

3. Тестови којих произвођача су набављани у току 2020. године и до 22.10. 
2021. године?

4. На који начин су набављани ПЦР и антигенски тестови за детекцију 8АР5-
СО\/-2?

5. Од којих фирми су поменути тестови куповани?
6. Која је била вредност сваке појединачне набавке ПЦР и антигенски тестови 

за детекцију 5АК5- СО\/-2 у току 2020. године и до 22.10.2021. године?

Поступајући у складу са одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, Републички фонд за здравствено осигурање сматра 
да је захтев недопуштен због следећих разлога:

Подаци о медицинским средствима, медицинској опреми, личној и заштитној 
опреми, санитеском и медицинском потрошном материјалу која су у Србији набављена 
за време ванредног стања насталог услед болести СО\/10-19 изазване вирусом 5АР5- 
СО\/-2, као и документација о томе су означени ознаком степена тајности „строго 
поверљиво", сходно Закључку Владе Републике Србије СП 05 број:00-96/2020-1 од 
15. марта 2020. године.

Одлуком Генералног секретеријата Владе Републике Србије од 11.03.2020. 
године, донетом на основу члана 9. став. 2. тачка 4) и члана 11. Закона о тајности 
података („Сл. Гласник РС“, број 104/09) и члана 5. Уредбе о ближим критеријумима за 
одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО'1 („Сл. 
гласник РС“ број 46/13), сви подаци о хуманитарној помоћи упућеној Републици Србији, 
у циљу борбе против заразне болести С0\/10-19, о свим набавкама лекова, тестова, 
медицинских средстава, заштитне личне опреме и других неопходних средстава и 
опреме ради лечења оболелих од болести, у току трајања проглашења болести 
С0\/10-19, изазване вирусом 5АР5-Со\/-2, чије је спречавање и сузбијање од интереса
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за Републику Србију, означени ознаком степена тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО'1, те 
да степен тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО" престаје да важи престанком 
епидемије/пандемије заразне болести СО\/10-19 изазване вирусом ЗАГС8-СО\/-2.

Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја утврђено је да орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме учинио доступним 
информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на 
закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно 
који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити 
тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над 
интересом за приступ информацији.

У конкретном случају Влада Републике Србије је у складу са законским 
прописима, уз претходно извршену процену могуће штете по интересе Републике 
Србије, тражене информације и податке означила ознаком тајности „СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО", те стога подаци који се траже представљају податке који су заштићени 
актима Владе Републике Србије, те је за давање ових података другим лицима, 
потребно да се пре свега изврши опозив тајности података, у складу са Законом о 
тајности података.

Из свега горенаведеног произилази да Републички фонд за здравствено 
осигурање не може да Вам достави тражене податке, све док Влада Републике Србије 
не изврши опозив тајности тражених података. У супротном, давањем наведених 
података лицима која нису овлашћена за приступ таквим подацима, Републички фонд 
за здравствено осигурање би поступио супротно одредбама Закона о тајности 
података, те је стога одлучено као у диспозитиву овог решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Поверенику за информације од 
јавног значаја и заштиту податка о личности у року од 15 дана од дана пријема 
решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Катарини Балетић, Страхињића бана 31 а, Београд
2. Архиви;

60021.02/2

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ 
ПО ЗУдаЕЗИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

п.
Са&а Радак Де Јонгх
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