
 

 

          С/М-Ж-352/2021 

Република Србија  

Повереник за приступ информацијама  

од јавног значаја и заштиту података о личности  

 

Булевера краља Александра 15 

Београд  

 

Предмет: Жалба против Министарства финансија  због непоступања по захтеву. 

Правни основ: члан 22. ст. 1. т. 2. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (Службени гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010).  

Образложење: 

 

Примаоцу захтева, Министарству финансија, упутили смо захтев 19.јула 2021.године за 

приступ информацијама од јавног значај (у прилогу), на који нисмо добили одговор у 

законском року. 

 

Захтевом смо тражили следеће:  

 

1. Копију евиденције из члана 30. став 6. и став 7. Закона о лобирању („Сл. 

Гласник РС“, бр. 87/2018, 86/2019 – др. закон), односно из члана 17. Правилника 

о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и 

начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. 

Гласник РС“, бр. 4/2021-10), којим се ближе уређује начин вођења евиденције из 

наведених одредаба Закона. 

 

Став 6. и Став 7. члана 30. Закона о лобирању гласе:  

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере 

који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно 

ангажовани у том органу.  

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о 

његовој функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште 

лобисте, односно назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге 

податке од значаја за обавештавање Агенције. 

 

Члан 17. Правилника гласи:  

Образац Евиденције органа власти о лобистичким контактима лобираног лица садржи: 

податке о органу власти и о лобираном лицу, податке о лобисти, нерегистрованом 

лобисти односно правном лицу које обавља лобирање, податке о пријему писменог 

дописа о започињању лобирања, податке о предмету лобирања, податке о 

обавештавању Агенције о лобистичком контакту, податке о обавештавању органа 

власти од стране лобираног лица о лобистичком контакту, датум и место подношења 

Евиденције, печат органа власти и потпис одговорног лица. 



 

 

Подаци о лобираном лицу су: назив органа власти, име и презиме, јединствени матични 

број грађана, јавна функција односно запослење или радно ангажовање, датум ступања 

на јавну функцију, односно датум запослења или радног ангажовања. 

Подаци о лобисти, нерегистрованом лобисти односно правном лицу које обавља 

лобирање су: име и презиме, адреса и место пребивалишта, назив и седиште правног 

лица, број и датум решења о упису у Регистар лобиста, Регистар правних лица или 

Посебну евиденцију. 

Подаци о пријему дописа о започињању лобирања су: датум и место пријема дописа. 

Подаци о предмету лобирања су: опис предмета лобирања, циљ лобирања, број и датум 

уговора о лобирању, име и презиме или назив корисника лобирања. 

Подаци о обавештавању Агенције о лобистичком контакту су: датум и место 

подношења обавештења Агенцији од стране лобираног лица. 

Подаци о обавештавању органа власти од стране лобираног лица о лобистичком 

контакту су: датум и место подношења обавештења органу власти од стране лобираног 

лица. 

Орган власти дужан је да Евиденцију органа власти о лобистичким контактима 

лобираног лица води у електронској форми. 

 

 

 

Предлог за одлуку Повереника: На основу свега наведеног, предлажемо да 

Повереник уважи жалбу и наложи Министарству финансија да поступи по захтеву за 

приступ информацијама.  

 

У прилогу се налазе Захтев, послат 19.јула 2021, као и копија емаила са послатим 

Захтевом.  

 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Александра Ајданић 

 

Београд, 29. септембар 2021. год.  

 
 

 

 

 

 


