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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
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Веза: Ваш допис број 011-00-220/2015-12 од 14. септембра 2015. године
Поштовани,
Поводом вашег дописа број 011-00-220/2015-12, који нам је достављен 15.
септембра 2015. године, након разматрања новог текста Нацрта закона о улагањима,
обавештавамо вас да је Агенција за борбу против корупције утврдила да су делимично
уважене неке од препорука из мишљења које смо вам доставили 26. августа 2015. године.
Уједно, Агенција за борбу против корупције напомиње да је у циљу отклањања
идентификованих недостатака и ризика корупције потребно у потпуности усвојити
препоруке и сугестије које смо вам доставили у поменутом мишљењу, а које се поред
осталог односе на одредбе о експропријацији; утврђивању критеријума на основу којих се
утврђује значај улагања; подстицаје за улагања; царинско ослобођење предмета улога;
дужност органа власти и хитност у поступању; вођење евиденција; ближе услове и
критеријуме које морају да испуне лица која се именују у Управни одбор Развојне
агенције, односно ближе услове и критеријуме за избор директора ове агенције; сукоб
интереса у делу који се тиче потребе да се предвиди да чланови Управног одбора имају
статус функционера; преузимање повереног посла и рок за доношење подзаконских аката.
Додатно, указујемо да у односу на претходну верзију Нацрта закона нови текст, у
члану 24, не садржи одредбе о посебном инвестиционом уговору, већ предвиђа да се на
податке о улагањима, као и информације које су органи државне власти сазнали у току
преговора и вођења поступка, примењују одредбе закона којим се уређују информације од
јавног значаја, с тим што по захтеву за давање информација о посебним инвестиционим
уговорима и програмима у вези са улагањима, поступа Влада. Ова одредба садржи ризик
корупције, с обзиром на то да новим текстом Нацрта закона није одређено шта представља
посебни инвестициони уговор, па је нејасно у којим ће све ситуацијама Влада поступати

по захтевима за давање информација. Додатно, прописивањем да Влада поступа по
захтеву за давање информација о програмима у вези са улагањима, иако је чланом 23.
Нацрта закона предвиђено да инвестиционе програме утврђују јединица локалне
самоуправе, односно надлежни орган аутономне покрајине, онемогућава се изјављивање
жалбе тражиоца информације Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности. Мишљења смо да се решењем које предвиђа једино могућност
вођења управног спора, у случају да Влада одбије да пружи на увид информације о
програмима у вези са улагањима, не гарантује суштинска заштита овог права, те да је,
имајући у виду све наведено, ову одредбу потребно изменити.
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