
 

 

 

 

 

Република Србија 

Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15 

Београд 

 

 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

подносимо: 

 

Ж а л б у 

 

Због непоступања "Рембас транс" доо, 35237 Рeсавица, по Захтеву за приступ 

информацијама од јавног значаја. 

 

Образложење: 

 

Транспарентност Србија је од предузећа "Рембас транс" доо, 35237 Рeсавица, тражила 

захтевом следеће информације:  

 

1. Износ фактурисаних услуга за 2018. годину 

2. Износ наплаћених услуга које доспевају на наплату у 2018. години 

3. Мере предузимане у 2018. години, ради наплате заосталих потраживања дужника из 

претходног периода (опомене, опомене пред утужење, покренути судски поступци...) 

4. У којим случајевима је покренут судски поступак по основу тачке 3. овог захтева 

 

У одговору од 8.4.2019. број 1350, који је насловљен као "допис", а не као решење којим се 

захтев одбија, нити као закључак којим се захтев одбацује као недозвољен, ово предузеће 

је истакло да је захтев неоснован, јер није основано од стране државног органа, јер није 

директан корисник буџетских средстава, и да се финансира из текућег пословања свог 

оснивача, да је реч о друштву са ограниченом одговорношћу које је основано од стране ЈП 

ПЕУ Ресеавица, са циљем стицања добити.  

 

Такође су истакли да се "већина информација које су тражене налазе јавно на сајту 

Пореске управе, Агенције за привредне регистре и другим институцијама од јавног 

значаја". 

 

Такође су истакли да информације које захтевамо "нису од јавног интереса" и да тражењем 

"не штитимо интересе грађана", већ да "прикупљамо информације из других интереса", да 

"прибављамо имовинску корист за своје удружење" и да "вршимо мобинг на одговорно 

лице у правном лицу". У вези са тим орган истиче да уколико се обратимо Поверенику "и 



 

 

он донесе решење по жалби у корист тражиоца", "у складу са његовим решењем ћемо 

поступати". "Информације које нису јавно објављене, могу вам се у том случају, уз 

претходну најаву, дати на увид."  

 

ТС сматра да предузеће којем смо се обратили није правилно поступило по захтеву за 

приступ информацијама и то на више начина.  

 

Као оснивач овог предузећа, са 100 посто удела уписано је ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА, 

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterpriseWebSearchWeb/Details/Details?beid=1031062&rnd=F572B

4914B1E7D120A73D1AE1E5C1721E13196DE  

 

Међутим, оснивач наведеног предузећа, са 100 посто власништва је Република Србија. 

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterpriseWebSearchWeb/Details/Details?beid=1079239&rnd=46017

7CA0B945784973589C7CE45889F252345B3  

 

Имајући у виду чињеницу да је крајњи власник (односно "оснивач" у смислу Закона о 

привредним друштвима) предузећа којем смо се обратили захтевом Република Србија, 

сматрамо да је реч о органу власти у смислу члана 3. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. Напомена из одговора да ће "Рембас транс" д.о.о. 

поступати по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности такође указује на постојање свести о томе да је ипак реч о органу власти у 

смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

 

Уколико је, дакле, заиста реч о органу власти у смислу ЗОСПИ, као што сматрамо да јесте, 

указујемо на повреду права на приступ информацијама. Наиме, чињеница да су неке од 

тражених информација можда јавно доступне у постојећим регистрима АПР, не ослобађа 

орган власти дужности да наведе прецизно које од тражених информација су доступне и 

где се тачно оне могу наћи (нпр. тачан линк који води до тражене информације, а не 

генерално упућивање на сајтове појединих државних органа). У погледу навода да неке од 

информација представљају пословну тајну, орган власти је требало да наведе о којим 

информацијама је реч и да донесе решење о делимичном одбијању захтева уколико за то 

има основа, а на основу одредаба 8. и 9. Закона о слободном приступу информацијама. 

 

Такође, у погледу начина остваривања права, истичемо да смо тражили да нам се 

информације и копије докумената доставе, а не да остваримо непосредан увид у њих.   

 

У прилогу достављамо копију захтева из које можете видети садржину тражених 

информација од јавног значаја као и копију извештаја о уручењу захтева. 

 

  

        

У Београду,       За Транспарентност Србија: 

 

дана 17. септембар 2019. године      Миша Бојовић 
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