
 

Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности  

ул. Булевар краља Александра бр. 15, 

11000 Београд 

 

 

office@poverenik.rs 

 

 

Жалба због одбијања Развојнe агенцијe Србије да достави одговор, на 

захтев тражиоца информација од јавног значаја; 

 

 

Дана 08.08.2018. године Посланичка група “Доста је било” обратила се путем 

поште Развојној агенцији Србије, Захтевом за приступ информацијама од 

јавног значаја (у даљем тексту “Захтев”) у којем је тражила: 

 

Информације из базе инвеститора које се односе само на стране 

инвеститоре (реализовани и планирани пројекти) и то: 

- назив компаније, 

- земља порекла инвеститора,  

- вредност инвестиције (реализована и планирана),  

- година почетка инвестиције, број запослених (реализован и 

планиран),  

- локација улагања (општина и површина локације), 

делатност/индустријски сектор,  

- висина субвеција,  

- државних подстицаја по новозапосленом,  

- податке о другим подстицајима и олакшицама (пореске олакшице, 

смањење доприноса, ослобађање од царина, ослобађање/умањење 

плаћања обавеза јавним предузећима и друго). 

 

Одговором бр.1-06-037-59/2018 од дана 24.08.2018.године (у даљем тексту 

“Одговор”) Развојна агенција Србије одбила је да достави тражене 

информације од јавног значаја. 

 

Тражилац информације благовремено користи право на жалбу из члана 22. 

став 1, тачка 1) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
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У образложењу Одговора орган власти наводи да достављање тражених 

података није могуће из разлога што би објављивање навдених података битно 

умањило способност државе да управља економским процесима у земљи, 

односно отежало остварење оправданих економских интереса. 

 

Даље се наводи да подаци који се односе на планиране пројекте инвеститора 

представљају осетљиве податке за које се не би могла изнети тврдња да 

представљају податке о којима јавност има оправдани интерес да зна у смислу 

Закона. Наводи се и да планирани пројекти представљају пројекте за које 

постоји могућност али не и извесност да ће бити реализовани. У Одговору се 

тврди да би изношење тражених података које се односе на планиране 

пројекте у јавности и откривање намера потенцијално могло да доведе до 

одустајања од реализације инвестиционих пројеката у нашој земљи и 

могућности да се у великој мери угрозе економски интереси. 

 

Орган власти у свом Одговору није адекватно објаснио на који начин би 

објављивање тражених информација утицало на одустајање инвеститора од 

реализације планираних ивестиција, тумачећи јасне и недвосмислене законске 

норме произвољно и  искључиво по сопственом нахођењу.  

 

Јавност има оправдан интерес да зна под којим се условима планирају и 

реализују стране инвестиције, те да евентуално критички оцени све податке о 

истима, као што су пре свега број запослених, вредност инвестиције, 

подстицаји и олакшице, а да у случају евентуалних неправилности каквима су 

обиловали скоро сви досада спроведени поступци инвестирања, упозори 

надлежне органе. 

 

 

У Одговору се даље наводи да би приступ информацијама у наведеном случају 

битно умањио способност државе да управља економским процесима и отежао 

остварење оправданих економских интереса. Да ли то значи да ова држава 

управља економијом само тајно и нетранспаретно, и колико је уопште онда ова 

држава способна, ако би се њена способност угрозила објављивањем података 

који се тичу страних инвеститора? 

 

 

Дакле, према слободном тумачењу Развојне агенције Србије транспарентност 

приликом поступка инвестирања би штетила економским итересима, иако није 

наведен ниједан конкретан разлог због чега је тако и како ће то од јавности 



сакривен поступак погодовати економским интересима државе, а 

транспарентан нашкодити.  

 

 

Oрган јавне власти је само паушално навео поједине законске основе, у циљу 

испуњења форме решења коју налаже Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, без конкретног образложења због чега 

приступ информацијама треба да буде ускраћен, док је супротно томе, право 

јавности да буде обавештена на који начин и ко су пре свега компаније које се 

појављују као страни улагачи неминовна и у конкретном случају никако не може 

угрозити поступак инвестирања. 

Напомињемо да су предмет нашег Захтева пре свега били подаци о већ 

реализованим пројектима. У Одговору се наводе разлози о немогућности 

достављања података о планираним пројектима, док остају непознати разлози 

због чега је тражиоцу информација ускраћено право на приступ подацима који 

се тичу већ реализованих пројеката, а који су такође били предмет Захтева и 

чије објављивање представља нешто са чим јавност има право да буде 

упозната са обзиром на велики степен важности које наведене инвестиције 

имају.  

 

 

У Информатору о раду Развојне агенције Србије (последњи пут ажуриран 

20.05.2018.године) у одељку који носи назив “Праћење и ажурирање базе 

инвеститора”, наводи се да ће се и у током 2018.године наведена база редовно 

ажурирати, укључујући пре свега износ нових (реализованих и планираних) 

инвестиционих пројеката. Наведену базу чине подаци о улагањима, како оних у 

реализацији, чије инвестиције је Агенција асистирала, тако и осталих, затим 

информације о висини улагања, броју запослених, прегледу по индустријским 

секторима, земљама порекла инвеститора и локацији улагања.  

 

На основу свега наведеног стиче се јасан и недвосмислен закључак да 

Развојна агенција Србије поседује све информације које су биле предмет 

Захтева, те остаје нејасно зашто иста одбија да тражене податке достави 

те тражиоца информација упућује на друге државне органе. 

 

 

 

С обзиром на то да постоје више него јасне индиције да Развојна агенција 

Србије располаже информацијама које представљају предмет Захтева, 

тражимо од Повереника за заштиту информација од јавног значаја да поништи 

Решење и наложи Развојној агенцији Србије да тражиоцу достави тражене 

информације. 

 
 



У прилогу ове Жалбе достављамо: 
 

- скенирану копију Захтева тражиоца информација од дана 08.08.2018. 
године.  

- скенирану копију Одговора Развојне агенције Србије од дана 
24.08.2018.године. 

- Информатор о раду Развојне агенције Србије 2018. 
 
 
 У Београду, дана 06.09.2018. Године 
 
                                                          

Жалбу подноси: 
Посланичка група “Доста је било” 

Народна скупштина  
Трг Николе Пашића бр. 13, 

 Београд 
 
 

_____________________ 
Драгослав Будимировић,  

Виши саветник  
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