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Република Србија 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Булевар краља Александра 15 

11000 Београд 

 

Жалба због ускраћивања права на приступ информацијама од јавног значаја 

 

Орган против чијег решења се подноси жалба:  

Република Србија  

Министарство финансија 

Пореска управа 

 

Решење које се оспорава жалбом: 037-02-00034/2021-1000 од 2.2.2021 

 

Опис захтева за приступ информацијама 

Транспарентност Србија је поднела захтев за приступ информацијама, интерни број Р-200/2021 

према органу власти: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Саве Машковића 3-5 11042 БЕОГРАД.  

Захтев се односи на следеће информације и копије докумената: 1. Информације и копије 

докумената на основу којих се може видети колико грађана Републике Србије, према подацима 

којима располаже Пореска управа Републике Србије, подлеже обавези подношења пореске 

пријаве са обрачунатим порезом по основу зараде остварене пружањем услуга и рада на 

интернету тзв.''радника на интернету'', од 2015. године до дана подношења овог захтева, за 

сваку годину појединачно; 2. Информације и копије докумената на основу којих се може видети 

колико грађана Републике Србије од укупног броја грађана из тачке 1. овог захтева, према 

подацима којима располаже Пореска управа Републике Србије, подлеже обавези подношења 

пореске пријаве са обрачунатим порезом по основу зараде остварене из иностранства пружање 

услуга и рада на интернету тзв.''радника на интернету'', од 2015. године до дана подношења овог 

захтева, за сваку годину појединачно; 3. Информације и копије докумената на основу којих се 

може видети број контрола наплате пореза од грађана из тачке 1. овог захтева које је Пореска 

управа извршила од 2015. године до дана подношења овог захтева, за сваку годину појединачно; 

4. Информације и копије докумената на основу којих се може видети број контрола наплате 

пореза од грађана из тачке 2. овог захтева које је Пореска управа извршила од 2015. године до 

дана подношења овог захтева, за сваку годину појединачно; 5. Информације и копије 

докумената на основу којих се може видети број грађана којима је Пореска управа у пореској 

контроли из тачке 3. овог захтева утврдила неправилности или пропуст у извршавању обавезаи 
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6. Информације и копије докумената на основу којих се може видети број грађана којима је 

Пореска управа у пореској контроли из тачке 4. овог захтева утврдила неправилности или 

пропуст у извршавању обавеза.  

Наведено је да се за све тражене документе које орган власти поседује у електронском облику, 

захтев односи управо на достављање таквих електронских копија, на адресу 

ts@transparentnost.org.rs.  

Опис решења 

Орган власти је решењем одбио захтев у целости. У образложењу се позвао на одредбе Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији, за које је навео да су у вези са чланом 9. ст. 1. 

тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

У образложењу су, међутим, само цитиране поједине одредбе ЗПППА а не и њихов значај за 

оцену о томе да ли треба ускратити конкретне информације које су биле предмет овог захтева. 

Имајући у виду предмет захтева, наводни разлози за ускраћивање права на приступ 

информацијама су без значаја.   

Предлог за одлуку по жалби  

Имајући у виду наведено, предлажемо да у поступку по жалби Повереник поништи решење 

органа власти и наложи органу власти да тражиоцу достави информације и документе који су 

предмет захтева.  

Прилози: 

Ожалбено решење је објављено на страници:  

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_-_Poreska_uprava_-

_odbijen_zahtev.pdf  

 

за Транспарентност Србија  

Програмски директор 

Немања Ненадић  

Београд, 2.2.2021. 
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