Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
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 који се односи на следеће
информације и копије докумената:
1. Информација о томе у којем објављеном документу и на којем месту у том

документу се може прочитати колики је био планирани суфицит буџета
Републике Србије за јануар 2019. године,као и идентификација места где је тај
документ објављен.
2. Информација о томе у којем необјављеном документу у поседу Министарства
финансија се може прочитати колики је био планирани суфицит буџета за јануар
2019. године, и копија тог документа.
3. Копија документа из којег се може видети колики су били приходи и примања а
колики расходи и издаци буџета Србије „у јануару 2019“, укупно и по појединим
ставкама.
4. Копија документа из којег се може видети колики су планирани приходи и
примања, односно расхсоди и издаци буџета Републике Србије за сваки наредни
месец у 2019.
Објашњење предемета захтева:
На сајту Миистарства http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=14261објављена је
следећа вест:
„Мали: Суфицит три пута већи од планираног
31.01.2019.
Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали каже да је први месец
2019. године показао изванредне резултате који превазилазе очекивања и истиче да је
буџетски суфицит три пута већи од планираног за јануар 2019.
„Поносан сам на суфицит у буџету од око 22,9 милијарди динара, а тај новац ће бити
искоришћен на прави начин. Одлични економски резултати нам дају оптимизам и
потврђују да је Србија на правом путу, јер се економија и привреда оснажују“, рекао је
Мали.
Министар наводи да су остварени већи непорески приходи, да је већи приход од ПДВ-а,
већа је наплата пореза на доходак и на добит, као и приход од акциза.

„Нашу економију смо поставили на здраве основе и срећан сам што нам потврду дају
бројке. За јануар је био планиран суфицит од око 7, 8 милијарди динара, а резултат је
три пута бољи, што нам даје наду да ћемо успети да и у овој години значајно утичемо
на побољшање животног стандарда грађана Србије. То говори и да нема потребе за
забринутост када је реч о повећању плата и пензија, јер њихов раст јесте везан за
стање
у
државној
каси“,
каже
Мали.
Мали закључује да ће конкретнији и прецизнији резултати стићи после првог квартала
ове године, али позитиван тренд свакако постоји, као и све претпоставке да ће се
наставити и у будућности.“
С друге стране, у исто доба, последњи објављени подаци о извршењу буџета су били
следећи: Макроекономски и фискални подаци, 25. јануар 2019. годинеИако документ
носи у наслову датум 25.1.2019, реч је о подацима закључно са новембром 2018, тако
да је очигледно да је министар располагао неким подацима о извршењу буџета који
нису објављени.
Напомена:
Друга тачка захтева је алтернатива првој. Уколико је документ о планираном суфициту
буџета на месечном нивоу објављен, није потребно одговарати и по другој тачци
захтева.
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 или на телефон 011/30338-27.
У Београду,
дана 11. фебруар 2019. године
За организацију Транспарентност - Србија:
Миша Бојовић

