
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-219/2022     
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ  
Царице Милице 1 
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, 36/2010 и 105/21), подносим 
захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и 
копије докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети који органи 
државне управе и колико пута су, сагласно члану 35 став 2 Закона о спречавању 
корупције, Агенцији за спречавање корупције доставили нацрт закона из области 
посебно ризичне за настанак корупције и нацрт закона којима се уређују питања 
обухваћена потврђеним међународним уговорима у области борбе против корупције, 
као и друге правне прописе ради давања мишљења о процени ризика од корупције, од 
28. септембра 2022. године до дана подношења овог захтева; 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико 
мишљења о процени ризика од корупције и поводом којих нацрта закона и других 
правних прописа из тачке 1. овог захтева је Агенција за спречавање корупције дала 
органима државне управе, од 28. септембра 2022. године до дана подношења овог 
захтева; 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети која лобирана 
лица и колико пута су, сагласно члану 30 став 1 Закона о лобирању, Агенцији за 
спречавање корупције доставили обавештења из става 1 тог члана, од 28. септембра 
2022. године до дана подношења овог захтева и 

4. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико пута је 
Агенција за спречавање корупције и у односу на које органе власти, сагласно члану 30 
став 9 Закона о лобирању, вршила контролу садржине и начина вођења евиденције из 
става 6 тог члана, од 28. септембра 2022. године до дана подношења овог 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. 

НАПОМЕНА: Поводом написа у средствима јавног информисања1 према којима предстоје 
измене и допуне тзв. пореских закона, на званичној веб презентацији Министарства финансија 
пронашли смо неколико нацрта – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на 
доходак грађана, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, 
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину и Нацрт закона о изменама 

                                                 
1 https://www.kurir.rs/vesti/biznis/4052774/porez-i-na-parking-mesto-ispred-zgrade  
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и допунама Закона о пореском поступку и администрацији2, који би сагласно члану 35 став 2 
Закона о спречавању корупције морали да буду достављени Агенцији ради давања мишљења, с 
обзиром да припадају области која је утврђена као посебно ризична за настанак корупције. 
Свима њима заједничко је то што је рок за достављање евентуалних сугестија и примедби био 
14. новембар 2022. године. Покушали смо да на званичној веб презентацији Агенције проверимо 
да ли су наведени нацрти евентуално достављени Агенцији, у складу са обавештењем из Вашег 
дописа 014 Број 037-00-0127/22 -09 од 27.09.2022. године према коме су ''На веб сајту Агенције 
..., у делу Пракса – Мишљења – Анализе прописа од корупције'' објављена мишљења које је 
Агенција до сада дала о ризицима корупције у прописима, а на истом месту биће објављивана 
сва мишљења које Агенција буде убудуће давала о ризицима корупције у прописима ...''. 
Резултати претраге наведених рубрика показују да је последње објављено Мишљење о процени 
ризика корупције у Нацрту закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије од 
27. фебруара 2018. године3. На основу тога може да се закључи да у наведеним рубрикама нису 
објављена сва мишљења Агенције, имајући у виду да је Агенција нпр. према подацима које сте 
нам доставили у Вашем одговору 014 Број 037-00-0049/21 -09 од 29.04.2021. године дала 
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 
(Број 014 - 011-00-0106/21 -09) од  24. марта 2021. године, као и Мишљење на Нацрт закона о 
уређењу тржишта пољопривредних производа  (Број 014 - 011-00-0150/21 -09) од  06. априла 
2021. године, односно да је, према Вашем одговору 014 Број 037-00-0059/22 -09 од 29.04.2022. 
Агенција почетком ове године на захтев Министарства правде дала Мишљење о Нацрту закона 
о изменама Закона о спречавању корупције Број 014 - 011-00-0010/22 -09 од 14. јануара 2022. 
године.  
 
Због тога овај захтев за приступ информацијама од јавног значаја, уколико Министарство 
финансија није доставило Агенцији горе наведене нацрте закона ради давања мишљења о 
ризицима корупције у прописима, представља истовремено и иницијативу Агенцији да их 
размотри. 

 

У  Београду,  

дана 18. новембра 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
 

                                                 
2 https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrti-i-predlozi  
3https://www.acas.rs/storage/opinion_files/Mi%C5%A1ljenje%20o%20novoj%20verziji%20Nacrta%20zakona
%20o%20NOKS.pdf  

https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrti-i-predlozi
https://www.acas.rs/storage/opinion_files/Mi%C5%A1ljenje%20o%20novoj%20verziji%20Nacrta%20zakona%20o%20NOKS.pdf
https://www.acas.rs/storage/opinion_files/Mi%C5%A1ljenje%20o%20novoj%20verziji%20Nacrta%20zakona%20o%20NOKS.pdf

