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Иницијатива 

 

 

 

Поштовани министре, 

 

 

На сајту РТС1, Н12 и другде, објављена је 7. маја 2020. Ваша изјава, дата новинској 

агенцији ТАНЈУГ, о мерама које у Републици Србији важе за одржавање јавних 

скупова – мера да на њима не може бити више од 50 учесника и мера да скуп мора 

бити најављен полицији најмање пет дана раније.  

 

Као што знате, и сами сте у више наврата истицали, пандемија корона вируса COVID - 

19 утиче на јавни и приватни живот свих грађана Републике Србије. Неке активности 

које би се редовно спроводиле се одлажу или спроводе у мањем броју и на другачији 

начин, док се друге, које су постале неопходне ради сузбијања болести, врше као 

примарне. Због тога поздрављамо и пружамо подршку Вашем јавном иступању које је 

нагласило две веома важне чињенице: да је придржавање здравствених мера од 

непроцењивог значаја за здравље и безбедност грађана, као и то да у време пандемије 

важе и примењују се закони Републике Србије. 

 

Стога Вас позивамо да Министарство унутрашњих послова, уколико већ не постоји, 

сачини свеобухватни преглед јавних скупова који су пријављени, податке о 

њиховим организаторима, месту и времену одржавања, програму и циљу окупљања, 

траси, месту почетка и месту завршетка јавног окупљања, а затим га јавно објави на 

својој званичној Интернет страници, као и да га потом редовно ажурира. 

 

Имајући у виду да у Републици Србији постоји независан државни орган надлежан за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја и примену прописа о заштити 

података о личности3сматрамо сврсисходним да претходно, у договору и координацији 

са њим, размотрите начин на који ће ова иницијатива бити прихваћена и спроведена уз 

пуно уважавање свих прописаних норми и заштиту права грађана.  

 

Такво транспарентно поступање од изузетне је важности, не само у доба пандемије него 

и у редовним животним околностима, како за изборне кампање тако и за друге врсте 
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кампања, промоција, протеста и других јавних активности. Прихватање ове 

иницијативе имаће далекосежан и снажан утицај на стварањеи/или јачање поверења 

грађана којима ћете јавно доступним учинити што више проверљивих информација. 

 

Циљ транспарентности је јачање поверења између власти и грађана, а то је најважније у 

доба када од њихове сарадње зависи успешност сузбијања епидемије. С друге стране, 

недостатак информација може да створи узнемирење а тајновитост сумњу.  

 

 

За организацију Транспарентност Србија: 

 

Програмски директор 

Немања Ненадић 

 

У  Београду, 

дана 10. маја 2020. године 

 

 


