
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

2012 - 2014 

 

 

 Најчешће тражене информације од јавног значаја (углавном тражене преко захтева 

за приступ информацијама, односно званичних упита) тражене од министарства 

надлежног за послове енергетике у периоду од 2012. године до 2014. године: 

 

 

Питање/захтев: новембар 2012. године 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копија 

уговора о испоруци природног гаса и свих прилога и анекса истих, закључивани у периоду 

од 2006. до 2016. године између ЈП „Србијагас” и „Yugorosgaz” а.д. „Београд.“ 

 

Одговор: 

 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, са становишта своје 

надлежности, а имајући у виду да се у конкретном случају ради о документацији између 

два субјекта, не располаже горе траженим информацијама. С обзиром да се тражене 

информације односе на ЈП „Србијагас” и „Yugorosgaz” а.д. Београд, ово министарство је 

упутило захтев наведеним лицима ради достављања наведених информација. Сагласно 

напред наведеном, а у складу са чланом 16. став 3. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 

36/10) обавештавамо вас да Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 

из горе наведених оправданих разлога није у могућности да достави тражену 

документацију и исту ћемо доставити у што краћем року, а најкасније у року од 40 дана од 

дана пријема захтева. 



Питање/захтев: јануар 2013. године 

„Захтевам да ми у прописаном року из члана 16. Закона, доставите следеће 

информације: Информацију министарства о свим евидентираним предметима које је ресор 

енергетике запримио, односно формирао, а у коме се појављују следеће странке: ECO 

ENERGO GROUP, доо, Београд, MINI HYDRO INVESTMENTS, доо, Београд и MHE 

JABUKOVIK доо, Београд уз прецизну информацију на шта се формирани предмет 

односи, датум када је формиран, и датум када је по исти решен, односно напомену да ли је 

у процесу решевања.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у продужетку тражене одговоре, односно информације: 

1) Привредно друштво ECO ENERGO GROUP DOO BEOGRAD, из Београда, 

Mилутина Миланковића 9б, поднело је следеће захтеве: 

за изградњу мале хидроелектране ЈАБУКОВИК на реци Градска, инсталисане снаге 

1,85МW, територија општине Црна Трава, дана 25.08.2009. године, одлучено је решењем 

312-01-00668/2009-12 од 18.01.2010. године, 

за изградњу мале хидроелектране ЈАБУКОВИК на реци Градска, инсталисане снаге 

1,6МW, територија општине Црна Трава, дана 30.05.2012. године, одлучено решењем 312-

01-00573/2012-10 од 11.07.2012. године, 

за изградњу мале хидроелектране „Петкови” снаге 1,98 МW, на територији 

општине Црна Трава, дана 25.08.2009. године, одлучено је решењем број: 312-01-

00667/2009-12 од 18.01.2010. године,  

за изградњу мале хидроелектране „Рејошница” снаге 4,93 МW, на територији 

општине Црна Трава, дана 14.12.2009. године, одлучено решењем број: 312-01-

01019/2009-12 од 18.01.2010. године,  

за статус повлашћеног произвођча електричне енергије замалу хидроелектрану 

„ЛИВАЂЕ”, снаге 450 kW, на Дарковачкој реци, општина Црна Трава; дана 03.08.2010. 

године, одлучено је решењем број: 312-01-00614/2010-12 од 09.08.2010. године,  

за статус повлашћеног произвођча електричне енергије за хидроелектрану „ДОЊЕ 

ГАРЕ II”, снаге 990kW, на реци Власини, општина Црна Трава, дана 04.06.2012. године, 

одлучено је решењем број: 312-01-00586/2012-10 од 08.06.2012. године, 

 за статус повлашћеног произвођча електричне енергије замалу хидроелектрану 

„ДОЊЕ ГАРЕ I”, снаге 990kW, на реци Власини, општина Црна Трава, дана 28.05.2012. 

године, одлучено је решењем број: 312-01-00560/2012-10 од 05.06.2012. године, 

за статус повлашћеног произвођча електричне енергије замалу хидроелектрану 

„ГОРЊЕ ГАРЕ I”, снаге 993kW, на реци Власини, општина Црна Трава, дана 31.10.2011. 

године, број: 312-01-00795/2011-08 од 25.11.2011. године, 



за статус повлашћеног произвођча електричне енергије замалу хидроелектрану 

„ГОРЊЕ ГАРЕ II”, снаге 993kW, на реци Власини, дана 31.10.2011. године одлучено је 

број: 312-01-00794/2011-08 од 05.12.2011. године, 

за статус повлашћеног произвођча електричне енергије замалу хидроелектрану 

„ТЕГОШНИЦА”, снаге 640kW, на реци Власини, дана 12.04.2010.г. број: 312-01-

00274/2010-12 од 14.04.2010. године. 

2) Привредно друштво MINI HYDROINVESTMENTS DOO BEOGRAD, из 

Београда, Трише Кацлеровића 27л, поднело је захтев дана 25.11.2011. године за изградњу 

мале хидроелектране РЕКОВИЋИ на реци Лим, инсталисане снаге 6,48МW, територија 

општине Прибој о којем је одлучено решењем број: 312-01-00885/2011-10 од 19.03.2012. 

године. 

3) Привредно друштво МХЕ ЈАБУКОВИК д.о.о., Београд, није имало никаквих 

захтева према евиденцији Одсека за обновљиве изворе енергије Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине. 

 

Питање/захтев: јануар 2013. године 

Захтев за копијом документа који садржи тражену информацију и достављање тих 

копија поштом, а захтев се односи на следеће информације: Информације о детаљима 

сарадње Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине са Удружењем 

љубитеља бициклизма „Југо циклинг кампања“, матични број 17329847 из 2003. године 

али и о евентуалној сарадњи у прошлости или будућности. 

 

Одговор: 

Ступањем на снагу Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 72/12), 

на основу члана 36. став 11. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 

је преузело права, обавезе и предмете за вршење надлежности из области заштите 

животне средине. Међу преузетим обавезама је и уговор  број: 401-00-1890/2012-01, од 12. 

јуна 2012. године који је Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања потписало са Удружењем љубитеља бициклизма „Југо циклинг кампања“ из 

Београда о суфинансирању пројекта „Европска недеља мобилности“. 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања потписало је 

уговор са Удружењем љубитеља бициклизма „Југо циклинг кампања“ из Београда о 

суфинансирању пројекта „Европска недеља мобилности“ који је  изабран за 

суфинансирање на основу спроведеног Конкурса за суфинансирање пројеката у области 

заштите животне средине у 2012. години чији су носиоци невладине организације, од 12. 

марта 2012. године и Одлуке о суфинансирању пројеката број: 401-00-368/3/2012-01, од 

07.06.2012. године, којом су 53 пројекта одабрана за суфинансирање у 2012. години. 



Министарство је прихватило да наведени пројекат суфинансира делом тражених средства, 

односно у износу од 310.000,00 динара.  

У прилогу Вам достављамо Уговор о суфинансирању пројекта „Европска недеља 

мобилности” број 401-00-01890/2012-01 од 12. јуна 2012. године, Пријаву на конкурс за 

суфинансирање пројекта број 401-00-368/2012-01 од 26. марта 2012. године и Извештај о 

извршеном пројекту брок 401-00-1890/2012-01 од 6. новембра 2012. године  (текст 

Конкурса са пратећим материјалима, Предлог листе вредновања и рангирања предлога 

пројеката, информацију о одабраним пројектима и списак одабраних пројеката  објављени 

су на интернет страници Министарства животне средине, рударства и просторног 

планирања). 

Како је уговорена обавеза Министарства према Удружењу љубитеља бициклизма 

„Југоциклинг кампања” у износу од 310.000,00 динара, према комплетној и уредној 

документацији, одобрена за плаћање, плаћање је извршено 18. јануара 2013. године.   

У мандату претходне Владе министарство надлежно за област заштите животне 

средине финансијски је подржало реализацију активности које су се односиле на 

спровођење наведене манифестације у 2011. години са 200.000,00 динара. 

У прилогу Вам достављамо Уговор о суфинансирању пројекта „Европска недеља 

мобилности” број 401-00-78/2011-01 од 23. маја  2011. године, Пријаву на конкурс за 

суфинансирање пројекта број 401-00-78/2011-01 од 31. марта 2011. године и Извештај о 

извршеном пројекту брок 401-00-78/2011-01 од 1. децембра 2011 и Информацију о 

реализацији уговора о суфинансирању акције „Европска недеља мобилности“ од 8. 

децембра 2011. године. 

Подацима везаним за, евентуалну, будућу сарадњу, не располажемо и нисмо у 

могућности да их доставимо.  

 

Питање/захтев:  јануар 2013. године 

„Потребно је у сврху истраживања које спроводимо доставити податке о: 1) 

Укупном броју запослених лица; 2) Броју запослених лица по Закону о државним 

службеницима; 3) Броју запослених / ангажованих лица по Закону о раду (нпр. по уговору 

о привременим и повременим пословима, уговору о делу, допунском раду итд.); 4) 

Учешћу уговора мале вредности у укупном износу јавних набавки за 2011. годину и за 

прву половину 2012. године.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у продужетку тражене одговоре, односно податке. 

 



1) У вези података о укупном броју запослених лица, према месечној евиденцији за 

месец децембар 2012. године, у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине има 263 запослена на неодређено време, од чега је 7 лица на положају и 256 

запослених. За 2 запослена радни однос мирује, а у Министарству раде и 2 приправника, 

што са претходна 263 укупно чини 267 запослених. На одређено време (не због повећања 

обима посла, већ због замене) запослено је двоје а нераспоређено је 11 државних 

службеника, што са претходним бројем од 267 чини укупно 280 запослених. 

Министарство има 4 државна секретара и петоро запослених у Кабинету министра. 

2) Сви подаци дати у претходном одговору представљају број запослених према 

Закону о државним службеницима. 

3) Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине је Одлуком о 

максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и 

организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 109/09,...... 

124/12) одређен број од 400 запослених на неодређено време. Чланом 3. став 1. Закона о 

одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени 

гласник РС”, број 104/09) одређено је да укупан број запослених на одређено време због 

повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и 

повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по 

другим основама, не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време у 

републичкој администрацији. 

 Сходно томе, обавештавамо Вас да је по уговорима о делу ангажовано 17 лица, по 

уговорима о привременим и повременим пословима ангажовано 20 лица, а ангажована су 

и три посебна саветника министра. 

4) Будући да је у 2011. години као и у првој половини 2012. године као ресорно 

министарство постојало и функционисало Министарство за инфраструктуру и енергетику, 

образовано према тада важећем Закону о министарствима („Службени гласник РС”, број 

16/11), достављамо Вам обједињене податке о учешћу уговора мале вредности у укупном 

износу јавних набавки за 2011. годину и прву половину 2012. године које смо добили од 

колега из Министарства саобраћаја, које је, у складу са одредбама Закона о 

министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), од Министарства за 

инфраструктуру и енергетику преузело запослене и постављена лица, као и права, обавезе, 

предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области 

железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, а у чијој се архиви налазе и 

наведени тражени подаци. 

С тим у вези, у 2011. години учешће јавних набавки мале вредности у укупном износу 

јавних набавки износило је 3,72% а у првој половини 2012. године 28,31%. 

Будући да сте у свом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 

нагласили да желите да Вам се горе наведени подаци доставе електронском поштом на 

наведену адресу: slobodan_krstovic@naled-serbia.org овај документ, потписан и скениран 

ће Вам бити послат електонском поштом, са молбом за потврду пријема истог. 

 

Питање/захтев: јануар 2013. године 

mailto:slobodan_krstovic@naled-serbia.org


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копија 

следеће документације: 1) Документације која се односи на Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Министарству енергетике, развоја и заштите 

животне средине број: 110-00-6/2012-01 од 10.10.2012. године, а нарочито: 

- Кадровски план Министарства за 2012. годину, који је био на снази у време 

доношења Правилника; 

- Документациона основа за доношење Правилника из члана 29. Уредбе о начелима 

за унутрашње разврставање и систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр.81/07-пречишћен текст, 

69/08 и 98/12); као и 

2) Документације која се односи на закључак Владе 05 број: 110-6827/2012 од 

10.10.2012. године, којом је дата сагласност на Правилник, а нарочито: -Сагласност 

Министарства правде и државне управе; - Сагласност Министарства финансија и 

привреде; - Сагласност Службе за управљање кадровима. 

 

Одговор: 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, у прилогу се достављају: 

- фотокопије свих горе наведених докумената, 

осим кадровског плана Министарства за 2012. годину, у погледу кога Вас 

обавештавамо да према одредбама члана 5. Уредбе о припреми кадровског плана у 

државним органима („Службени гласник РС”, број 8/06) орган припрема нацрт кадровског 

плана истовремено кад припрема предлог свог финансијског плана, а према одредбама 

члана 4. ове уредбе кадровски план се доносиу року од 30 дана од дана објављивања 

закона о буџету Републике Србије за наредну годину у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

Како је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине као ново 

образовано Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12) и почело са 

радом 27. јула 2012. године, основ за израду Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине у односу на број запослених на неодређено време, дакле, није био кадровски план, 

већ Одлука о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 

агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 

бр. 109/09,...... 93/12), којом је утврђен број од 334 државна службеника у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине и 88 у органу управе у саставу 

Министарства - Агенцији за заштиту животне средине. 

 

Питање/захтев:  јануар 2013. године 



Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копија 

докумената који садрже следеће тражене информације: 1) Колико кошта 1 кубик гаса; 2) 

Структура цене 1 кубика гаса; 3) Законски основ да се мери у једној мерној јединици а 

прерачуном наплаћује у другој. 

Одговор: 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у прилогу тражене одговоре, односно информације, као и 

копије докумената који садрже горе наведене, тражене информације. У вези захтева за 

приступ информацији од јавног значаја сагласно Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 

36/10) од 9. јануара 2013. године који сте доставили Сектору за нафту и гас достављамо 

следећи одговор:  

Везано за питања која се односе на цену, структуру цене и начин мерења 

испорученог природног гаса дајемо следећи одговор: 

Сходно одредбама Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије” бр. 

57/11, 80/11- исправка, 93/12 и 124/12) цена природног гаса за јавно снабдевање је 

регулисана и одређује се на основу Методологије за одређивање цене природног гаса за 

јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 93/12) (у даљем тексту: Методологија) коју 

је донела Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција). Акт о цени 

природног гаса за јавно снабдевање доноси енергетски субјект који обавља делатност јавног 

снабдевања, а сагласност на овај акт даје Агенција.  

Методологијом су одређени услови и начин утврђивања максималне висине 

прихода енергетског субјеката који обавља делатност јавног снабдевања природним гасом 

(у даљем тексту: јавни снабдевач), критеријуми и правила за расподелу тог прихода, 

елементи за обрачун (у даљем тексту: тарифни елементи) и начин обрачуна природног 

гаса за јавно снабдевање, тарифе за обрачун цене природног гаса за јавно снабдевање и 

начин њиховог израчунавања, као и начин, поступак и рокови за достављање 

документације и врста документације коју јавни снабдевач доставља Агенцији. 

Методологија се базира на механизму контроле цене природног гаса за јавно 

снабдевање применом методе регулације „трошкови плус“, којом се јавном снабдевачу 

одређује максимална висина прихода за регулаторни период, односно цена природног гаса 

за јавно снабдевање којом се обезбеђује: 

1) покривање оправданих трошкова пословања, као и одговарајући принос на 

ангажована средства и инвестиције у обављању делатности јавног снабдевања природним 

гасом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања; 

2) подстицање економске и енергетске ефикасности; 

3) недискриминација, односно једнаки положај за купце и 

4) спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које 

обавља јавни снабдевач и између појединих купаца и група купаца. 

Методологијом је прописано да је m3 - количина природног гаса која при притиску 

од 101325 Pa (1,01325 bar), температури од 288,15 К (15◦C) и доњој топлотној вредности 

од 33.338,35 kЈ заузима запремину од једног кубног метра. 
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Начин мерења испорученог природног гаса прописан је чл. 32. до 42.  Уредбе о 

условима за испоруку природног гаса („Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/06, 

3/10 и 48/10).  

Запремина испорученог природног гаса се мери одговарајућим мерним уређајима, 

са мерилом запремине физички протеклог природног гаса (у m³) у радном стању и 

мерилима радне температуре и радног притиска за аутоматску корекцију измерене 

запремине физички протеклог природног гаса на запремину гаса у стандардном стању 

(коректором). Ако мерни уређај нема коректор, измерена запремина природног гаса у 

радном стању се своди на стандардно стање рачунски, у складу са овом уредбом. 

Запремина природног гаса сведена на стандардно стање рачунски се коригује по топлотној 

вредности на запремину која се користи при обрачуну испорученог природног гаса 

(обрачунска запремина). 

Везано за питања која се односе на права и обавезе оператора дистрибутивног 

система природног гаса дајемо следећи одговор: 

Делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса 

обавља оператор дистрибутивног система природног гаса, са правима и обавезама у 

складу са Законом о енергетици. У складу са чланом 103. овог закона оператор 

дистрибутивног система природног гаса дужан је и да донесе правила о раду дистрибутивног 

система којима се у складу са чланом 105. поред осталог  уређују и правила о мерењу са 

дефинисаном потребном мерном опремом у зависности од положаја мерног места у систему 

и врсте корисника система. 

У складу са чланом 106.  Закона о енергетици оператор транспортног, односно 

дистрибутивног система природног гаса, врши контролу унутрашњих гасних инсталација 

у објекту крајњег купца у складу са законом којим се уређује цевоводни транспорт. 

Крајњи купац је дужан да обезбеди одржавање унутрашњих гасних инсталација у свом 

објекту поверавањем тих послова предузећу, односно другом правном лицу или 

предузетнику који испуњава услове у складу са законом којим се уређује цевоводни 

транспорт. 

Прилог: 

Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије” бр. 57/11, 80/11- 

исправка, 93/12 и 124/12) 

Уредба о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 47/06, 3/10 и 48/10) 

Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени 

гласник РС“, бр. 93/12). 

 

Питање/захтев:  јануар 2013. године: 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копија 

следећих докумената: 1) Уговора за сва лица која су у овом министарству ангажована на 

сузбијању организованог криминала и шире, а нису у радном односу, као што Вам је 

достављено за господина Љубишу Милановића; 2) Предлога, мишљења и других 
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извештаја које је у вези предмета ангажовања, предвиђене чланом 2. Уговора, ангажовано 

лице / лица, било / била дужно да преда свом налогодавцу - Министарству од почетка 

ангажовања; 3) Предлога, мишљења и других извештаја које је господин Милановић 

Љубиша доставио за свој рад по Уговору од 01.10.2012. године, број 112-01-46/2012-01. 

 

Одговор: 

 

Сходно члану 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, обавештавамо Вас да су горе наведена тражена документа, односно: тражени 

„уговори, предлози, мишљења и други извештаји“ саставни део више различитих 

поступака који се воде код више државних органа, а који су у току и нису окончани, те се, 

сходно томе, у овом тренутку тражена документа не могу достављати. 

 

Питање/захтев: јануар 2013. године: 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копија 

докумената који садрже следеће тражене информације: „документацију за оспособљеност 

за послове и задатке, као и документацију и тумачење члана 54. Закона о енергетици, што 

произилази из захтева у прилогу“. 

 

Одговор: 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у прилогу тражене одговоре, односно информације, као и 

копије докумената који садрже горе наведене, тражене информације.  

У вези захтева за приступ информацији од јавног значаја сагласно Закону о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) који сте доставили Сектору за нафту и гас достављамо 

следећи одговор: 

Подносилац захтева у захтеву за приступ информацији од јавног значаја обратио се 

овом министарству за тумачење одредби члана 54. Закона о енергетици („Службени 

гласник РС”, број 84/04) који је престао да важи даном ступања на снагу  Закона о 

енергетици („Службени гласник Републике Србије”, бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12 и 

124/12). 

Делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса 

обавља оператор дистрибутивног система природног гаса, са правима и обавезама у 
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складу са Законом о енергетици („Службени гласник Републике Србије” бр. 57/11, 80/11- 

исправка, 93/12 и 124/12). У складу са чланом 102. овог закона он је поред осталог 

одговоран и за исправност и поузданост мерења испорученог природног гаса. 

У складу са чланом 106.  Закона о енергетици оператор дистрибутивног система 

природног гаса, врши контролу унутрашњих гасних инсталација у објекту крајњег купца у 

складу са законом којим се уређује цевоводни транспорт. Крајњи купац је дужан да 

обезбеди одржавање унутрашњих гасних инсталација у свом објекту поверавањем тих 

послова предузећу, односно другом правном лицу или предузетнику који испуњава услове 

у складу са законом којим се уређује цевоводни транспорт. 

Место предаје енергије купцу у складу са чланом 135. Закона о енергетици је  

место на коме се граниче инсталације објекта купца и дистрибутивног система, а која се 

ближе уређују актом којим се утврђују услови испоруке и снабдевања природним гасом. 

Такође, одредбом члана 152. Закона о енергетици прописано је да је купац дужан 

да омогући овлашћеним лицима оператора система приступ мерним уређајима и 

инсталацијама, као и месту прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања 

кварова, замене, одржавања и контроле исправности мерних и других уређаја са мерним 

орманима, као и уређења мерног места и обуставе испоруке енергије. 

Одредбама Уредбе о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник 

РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10) прописано је да је енергетски субјект дужан је да обезбеђује 

редовно и ванредно одржавање мерних уређаја под условима утврђеним законом, 

техничким и другим прописима и правилима о раду дистрибутивног система. Енергетски 

субјект може ради баждарења да замени мерни уређај другим одговарајућим мерним 

уређајем уз обавезу да о томе изда потврду купцу.  Купац природног гаса је дужан да 

омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ делу гасовода од места 

прикључења до мерног уређаја и унутрашње гасне инсталације ради провере њихове 

исправности, односно ради контроле и одржавања. 

Прилог: 

Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије”, бр. 57/11, 80/11- 

исправка, 93/12 и 124/12) 

Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09)  

Уредба о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 47/06, 

3/10 и 48/10) 

 

Током месеца фебруара, као и током месеца марта, закључно са 20. мартом ове 

године, Министарству су пристигла 32 захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја, поред чега је Министарство одговорило на још 9 захтева за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја, који су примљени крајем месеца јануара а 

одговорено је у законском року у месецу фебруару. 

У овом као и у претходном периоду (укључујући и претходну годину) 

континуирано су се јављали одређени тражиоци који су Министарству упућивали захтеве 

два и више пута, не са истим питањима, будући да им је на сваки захтев редовно и 

правовремено одговарано, али углавном на исте теме и сличног садржаја. 

Тим поводом наводимо да нам се тражилац Људевит Колар обраћао ове године два 

пута (прошле године у октобру и новембру месецу обратио се овом министарству четири 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df83299%26action%3Dpropis%26path%3D08329901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df84553%26action%3Dpropis%26path%3D08455301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df90203%26action%3Dpropis%26path%3D09020301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91928%26action%3Dpropis%26path%3D09192801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df44257%26action%3Dpropis%26path%3D04425701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df71610%26action%3Dpropis%26path%3D07161001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df75796%26action%3Dpropis%26path%3D07579601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df83299%26action%3Dpropis%26path%3D08329901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df84553%26action%3Dpropis%26path%3D08455301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df90203%26action%3Dpropis%26path%3D09020301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df91928%26action%3Dpropis%26path%3D09192801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+energetici%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df44257%26action%3Dpropis%26path%3D04425701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df71610%26action%3Dpropis%26path%3D07161001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df75796%26action%3Dpropis%26path%3D07579601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-


пута) са питањима која се односе на цене гаса, начин и законске основе обрачуна цена гаса 

и слично. 

Тражилац Никола Орловић се током ове године три пута обратио Министарству са 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које су се односиле на 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине, као и на попуњеност радних места, број 

запослених односно ангажованих у Министарству по различитим правним основима и 

слично. Поред именованог, Министарству су се обраћали и други тражиоци (шест 

различитих захтева укупно), са захтевима за информације које се односе на: број 

запослених у Министарству на одређено и неодређено време, број ангажованих по 

уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, начине на који су лица 

по уговору ангажована, као и податке о њиховим стручним спремама, послове на којима 

су ангажовани и слично. 

Такође, са три захтева за приступ информацијама од јавног значаја током ове 

године Министарству се до сада обратио и тражилац Љубодраг Ристић, при чему се 

предмет ових захтева односи, како генерално, тако и појединачно на чланове и активности 

Антикорупцијског тима Министарства. 

Транспарентност Србија се у марту месецу обратила овом министарству са четири 

захтева у виду достављања информација и копија докумената, као и попуњавања 

упитника, који се односе на процес припреме текста законских аката у Министарству, и 

то: Предлога закона о ефикасном коришћењу енергије, Предлога закона о изменама и 

допунама закона о енергетици, Предлога закона о утврђивању јавног интереса и посебним 

поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње 

система за транспорт природног гаса „Јужни ток“ и Предлога закона о престанку важења 

Закона о Фонду за заштиту животне средине.  

Телевизија Б92, емисија Инсајдер, обратила се Министарству до сада четири пута 

(једном у јануару, два пута у фебруару и једном у марту) са захтевима за информације од 

јавног значаја у виду достављања информација односно копија релевантних докумената 

која се претежно односе на област нафте и гаса, односно на различите документе који 

представљају основе за различите видове сарадње у области енергетике, односно нафте и 

гаса.   

 Еколошко удружење „Да сачувамо Војводину“ се обратило са захтевом за доставу 

копије одговора који је ово Министарство упутило Управној инспекцији Министарства 

правде и државне управе, а везано за жалбе Удружења упућене на рад овог министарства. 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, тражиоцу је достављен тражени документ. Исто удружење обратило се овом 

министарству још два пута у истом периоду, са захтевима другачије садржине, који су се 

односили на питања везана за чланове и активности Антикорупцијског тима 

Министарства. 

Скрећемо пажњу на чињеницу да су током ове године, овлашћена лица 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за решавање по захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја у успешној и колегијалној сарадњи 

са свим секторима Министарства, на сваки пристигли захтев за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја одговорила и омогућила приступ овим информацијама 

на тражени начин у законском року, а кад год је то било могуће и много пре истека 

законског рока. 



Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве: 

 

Питање/захтев: фебруар 2013. године: 

 

„У Закону о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Италије о сарадњи у области енергетике, у Анексу, је наведен између осталог 

„ХЕ Систем Средња Дрина“ са укупном инсталисаном снагом од 235 MW и E=860 GWh/ 

годишње, што је утемељено на резултатима прелиминарне студије. Замолили би Вас да 

нам пошаљете (уколико поседујете) ову прелиминарну студију или њен део (основне 

техничке карактеристике, графички приказ хидроенергетских објеката и контуре 

акумулација). Тражени подаци су потребни за израду Просторног плана општине 

Братунац 2011-2031. година. Иначе, подносилац Захтева, (носилац израде ППО Братунац) 

већ поседује Претходну студију изводљивости ХЕС „Средња Дрина“ из 2010. године 

израђену од Института „Јарослав Черни“, где се обрађивало решење са инсталисаном 

снагом од око 321 MW.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у продужетку тражене одговоре, односно податке Сектора 

за електроенергетику Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине: 

Сектор за електроенергетику Министарства не располаже техничком 

документацијом, односно студијом изводљивости за ХЕС „Средња Дрина.“ Из делокруга 

надлежности Сектора за електроенергетику, може да се потврди да је План приоритета 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине базиран на техничкој 

документацији из 2010. године, инсталисана снага ХЕС Средња Дрина је 321 MW, 

просечна производња 1197 GWh/g, што одговара техничким параметрима које наводи и 

којима већ располаже подносилац захтева за приступ информацијама од јавног значаја (из 

студије изводљивости Института „Јарослав Черни“). 

У прилогу Вам достављамо део документа који се односи на ХЕС „Средња Дрина“, 

из „Информације о приоритетним пројектима Министарства енергетике, развоја и заштите 

животне средине”, која је доступна на интернет страни Министарства енергетике, развоја 

и заштите животне средине у оквиру документа „Пројекти Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине.pdf“. 



Линк за интегрални текст документа који се налази на интернет страни 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, и јавно је доступан је 

следећи: 

http://www.merz.gov.rs/sites/default/files/Projekti%20Ministarstva%20energetike%20raz

voja%20i%20zastite%20zivotne%20sredine.pdf 

Будући да сте у свом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 

нагласили да желите да Вам се горе наведени подаци доставе електронском поштом на 

наведену адресу: xxxxxxxxxx овај документ, потписан и скениран ће Вам бити послат 

електонском поштом, са молбом за потврду пријема истог. 
 

Питање/захтев: фебруар 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања 

следећих тражених докумената: „Копије решења које је издато предузећу ЕЛИНГ д.о.о. из 

Београда, а из предмета у вези захтева за добијање Енергетске сагласности за МХЕ 

Поречје на Рупској реци на територији општине Лесковац“. 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у продужетку тражене одговоре Сектора за енергетску 

ефикасност и обновљиве изворе енергије Министарства енергетике, развоја и заштите 

животне средине: 

Поступајући по Вашем захтеву од дана 06.02.2013. године, а у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, којим сте тражили да Вам се ради 

увида достави копија решења, које је надлежно Министарство донело по захтеву 

предузећа „ELING“ доо из Београда за добијање сагласности за МХЕ Поречје на Рупској 

реци на територији општине Лесковац, обавештавамо Вас о следећем. 

Предузеће „ELING“ доо из Београда поднело је дана 21.03.2012. године захтев за 

издавање сагласности у погледу максималног искоришћења енергетског потенцијала 

водотокова - МХЕ Поречје, Рупска река, општина Лесковац. Одлучујући по наведеном 

захтеву Министарство за инфраструктуру и енергетику није донело решење већ је дана 

12.04.2012. године послало допис број: 312-01-00312/2012-10 предузећу „ELING“ доо у 

коме је обавештено да се по захтеву не може поступати нити дати тражена сагласност. 

Имајући наведено у виду, на основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, у прилогу Вам достављамо копију дописа Министарства 

за инфраструктуру и енерегетику број: 312-01-00312/2012-10 од дана 12.04.2012. године. 

http://www.merz.gov.rs/sites/default/files/Projekti%20Ministarstva%20energetike%20razvoja%20i%20zastite%20zivotne%20sredine.pdf
http://www.merz.gov.rs/sites/default/files/Projekti%20Ministarstva%20energetike%20razvoja%20i%20zastite%20zivotne%20sredine.pdf


Напомињемо да је предузеће „ELING“ доо из Београда дана 12.07.2012. године 

поновило захтев Министарству енерегетике, развоја и заштите животне средине за 

добијање сагласности за МХЕ Поречје на Рупској реци на територији општине Лесковац, 

али да о истом још увек није одлучено. 

 

Питање/захтев: фебруар 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања 

следећих тражених докумената: „Акт, допис, захтев којим се Министарство енергетике, 

развоја и заштите животне средине обратило Влади Републике Србије крајем 2012. године 

са захтевом за повећањем броја запослених а на основу кога је Влада Републике Србије 

донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима 

државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање 

05број 112-8508/2012 од 28. новембра 2012. године (објављена у Службеном гласнику 

Републике Србије број 113/2012).“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављамо Вам у прилогу копију траженог документа.  

Будући да сте у свом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 

нагласили да желите да Вам се горе наведени документ достави поштом као и 

електронском поштом на наведену адресу: xxxxxxxxxxxx, исти ће Вам бити достављен на 

оба начина, заједно са овим потписаним дописом, уз молбу за потврду пријема 

електронске поште са овим прилогом. 

 

Питање/захтев: фебруар 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања 

„биографија свих државних секретара и помоћника министра у Министарству“. 

 



Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја обавештавамо Вас да су биографије државних секретара објављене и јавно 

доступне на интернет страници Министарства енергетике, развоја и заштите животне 

средине, и истима се може приступити путем интернет странице Министарства: 

http://www.merz.gov.rs/cir/drzavni-sekretari одељак „Државни секретари“. 

У погледу дела захтева који се односи на достављање биографија помоћника 

министра, достављамо Вам у прилогу биографије: проф. др Петра Станојевића, мр Мирка 

Грубишића, мр Дејана Трифуновића, Лепосаве Сојић и Хранислава Стојковића. 

 

Питање/захтев: фебруар 2013. године: 

 

Захтев за достављањем „извештаја о резултатима мерења укупних суспендованих 

материја у 2010, 2011. и 2012. години, у каменолому „Дреновац“ у Горњем Лајковцу 

(општина Мионица)“. 

 

Одговор: 

 

 У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, тражиоцу су достављени извештаји о резултатима мерења за 2010. и 2011. 

годину. Током 2012. по изјави оператера капацитет производње је био значајно редукован, 

тачније испод 50% пројектованог капацитета. Производња се одвијала у просеку 5 сати 

дневно, трајала је од јуна до новембра. Укупна производња износи 106 812 тона. С 

обзиром да се радило веома мало у односу на претходни период и да су мере орошавања 

дробиличног постројења као и прилазног пута биле спровођене, мерење укупних 

суспендованих честица није рађено.  

Током месеца априла, Министарству је пристигло 25 захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, поред чега је Министарство одговорило на још 7 захтева 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја, који су примљени крајем месеца 

марта а одговорено је у законском року у месецу априлу. 

У овом као и у претходном периоду (укључујући и претходну годину) 

континуирано су се јављали и јављају се одређени тражиоци који су Министарству 

упућивали захтеве два и више пута, не са истим питањима, будући да им је на сваки захтев 

редовно и правовремено одговарано, али углавном на исте теме и сличног садржаја. 

http://www.merz.gov.rs/cir/drzavni-sekretari


Тим поводом, овог месеца, наводимо да нам се тражилац Људевит Колар обраћао 

још два пута са питањима из области и енергетике и заштите животне средине. 

Тражилац Сретеније Башић испред Еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“ 

обратио се овом министарству са захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја у току месеца априла девет (9) пута, са питањима која су се односила, како на 

област заштите животне средине и делокруг Агенције за заштиту животне средине, тако и 

на достављање различитих података који се односе на лица запослена или ангажована у 

Министарству по разним основима. 

Тражилац Селена Пјешивац, обратила се овом министарству у току месеца априла 

два пута, при чему су се предметни захтеви односили на достављање копије 

документације везане за различита кадровска питања и решења Министарства.  

Телевизија Б92, емисија Инсајдер, након претходних обраћања, обратила се 

Министарству још три пута у месецу априлу, такође са захтевима за информације од 

јавног значаја у виду достављања информација односно копија релевантних докумената 

која се претежно односе на област нафте и гаса. 

Поново скрећемо пажњу на чињеницу да су и током месеца априла, овлашћена 

лица Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за решавање по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз успешну и 

колегијалну сарадњу са свим секторима Министарства, на сваки пристигли захтев за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја одговорила и омогућила приступ овим 

информацијама на тражени начин у законском року, а кад год је то било могуће и много 

пре истека законског рока. 

Такође, наводимо да је у месецу априлу Министарство одговорило и на упитник 

који је био саставни део истраживачког пројекта „Слободан приступ информацијама: 

теорија и пракса“ који се реализује од стране Центра за истраживачко новинарство, чиме 

је дат допринос приказу стања и овом „првом свеобухватном истраживању на тему 

слободног приступа информацијама од јавног значаја у Србији“. 

Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве: 

Питање/захтев: април 2013. године: 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копије 

Енергетске дозволе издате предузећу „ПЛЕМЕН АД“ Београд за изградњу МХЕ Рогопеч I 

на Брусничкој и Дајићкој реци, општина Ивањица. 

 

Одговор: 

 



У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, доставља Вам се у прилогу тражени документ, односно копија Енергетске 

дозволе издате предузећу „ПЛЕМЕН АД“ Београд за изградњу МХЕ Рогопеч I на 

Брусничкој и Дајићкој реци, општина Ивањица. 

 

 Питање/захтев: април 2013. године: 

 

„Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копије 

Енергетске дозволе издате предузећу „Eko Elektra“ за изградњу МХЕ Бојковац на реци 

Ресави, општина Деспотовац.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, доставља Вам се у прилогу тражени документ, односно копија Енергетске 

дозволе издате предузећу „Eko Elektra“ за изградњу МХЕ Бојковац на реци Ресави, 

општина Деспотовац. 

 

Питање/захтев: април 2013. године: 

 

„Да ли сте Планом јавних набавки за текућу буџетску годину планирали поступак 

јавне набавке услуга образовања и професионалног оспособљавања у виду курсева језика 

енглеског, пословног енглеског, француског, немачког или руског, те уколико јесте, која је 

процењена вредност јавне набавке и у ком оквирном року сте планирали да започнете 

поступак јавне набавке?“  

 

Одговор: 

 



У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, доставља Вам се у продужетку одговор на постављена питања, како следи: 

У Плану набавки Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за 

2013. годину, предвиђена је јавна набавка услуга образовања и усавршавања запослених - 

курс енглеског језика. Процењена вредност ове јавне набавке је 2.500.000,00 динара. Ова  

јавна набавка предвиђена је Планом набавки, и спроводиће се по одредбама новог Закона 

о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, број 124/13), који је у примени од 1. априла.   

 

Питање/захтев: април 2013. године: 

 

„1) Колико су плаћене услуге приватизационог саветника за приватизацију Нaфтне 

индустрије Србије – Конзорцијума Мерил Линч – Рајфајзен Инвестментс? 

2) С обзиром да је саветник за приватизацију Нафтне индустрије Србије, 

Конзорцијум Мерил Линч – Рајфајзен Инвестментс, имао право на проценат од продаје 

НИС-а, да ли је ово исплаћено након продаје Нафтне индустрије Србије Газпром Њефту 

или је можда Србија морала да плати неке пенале јер приватизација није спроведена према 

њиховом предлогу?” 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, доставља Вам се у продужетку одговор Сектора за нафту и гас 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, како следи: 

У вези достављеног захтева, истичемо да су Република Србија – Влада и 

Конзорцијум: Merill Lynch International Велика Британија и Raiffeisen Investment AG, 

Аустрија, закључили Уговор о пружању консултантских услуга Приватизационог 

саветника за „Нафтну индустрију Србије“ а.д. Нови Сад, дана 12. јануара 2006. године. 

Закључком Владе 05 Број: 02-58/2006-020 од 25. октобра 2007. године, усвојен је 

текст Нацрта уговора о уступању Уговора о пружању консултантских услуга 

приватизационог саветника за „Нафтну индустрију Србије“ а.д. Нови Сад и текст Нацрта 

уговора о пружању додатних консултантских услуга приватизационог саветника за „НИС“ 

а.д. Нови Сад а који се односе на приватизацију Акционарског друштва за производњу 

петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП – Петрохемија Панчево, и 

овлашћен је министар економије и регионалног развоја да потпише ове уговоре. 

Сходно наведеном, молимо Вас да се за даље информације обратите Министарству 

финансија и привреде Републике Србије.  

 



Питање/захтев:  април 2013. године: 

 

„Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, од 8. априла 2013. 

године, за доставу следећих података: 

- копију дипломе државног секретара ресорног министартсва, господина Владана 

Здравковића, која сведоћи о стручности поменутог господина за функцију коју обавља; 

- информацију о висини плате господина Владана Здравковића;  

- копију конкурса по коме је господин Владан Здравковић постављен за државног 

секретара; 

- копију конкурсне документације осталих кандидата за то радно место.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. и чланом 10. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, обавештавамо вас да се биографија државног секретара, 

господина Владана Здравковића налази на интернет страници Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине: http://www.merz.gov.rs/cir/drzavni-sekretari/vladan-

zdravkovic. Такође вас обавештавамо да се податак о висини плате државног секретара, 

господина Владана Здравковића налази у Информатору о раду Министарства енергетике 

развоја и заштите животне средине, на интернет страници министарства:  

http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/informator-o-radu. 

Чланом 24. став 4. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) 

предвиђено је да је државни секретар функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог 

министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра, те се државни секретар не поставља 

јавним конкурсом.   
                    

Током месеца маја, Министарству је пристигло 11 захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, поред чега је Министарство одговорило на још 3 захтева 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја, који су примљени крајем месеца 

априла а одговорено је у законском року у месецу мају.  

Поред захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поступано је 

и по две жалбе изјављене Поверенику, као и по два решења Повереника по жалбама 

одређених тражилаца. 

Током месеца маја, овлашћена лица Министарства енергетике, развоја и заштите 

животне средине за решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја кроз успешну и колегијалну сарадњу са свим секторима Министарства, на сваки 

пристигли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја одговорила и 

омогућила приступ овим информацијама на тражени начин у законском року, а кад год је 

то било могуће и пре истека законског рока. 

http://www.merz.gov.rs/cir/drzavni-sekretari/vladan-zdravkovic
http://www.merz.gov.rs/cir/drzavni-sekretari/vladan-zdravkovic
http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/informator-o-radu


Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве: 

 

Питање/захтев: мај 2013. године: 

„На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (Службени гласник РС 120/04), молимо Вас да нам доставите следеће 

информације: 

1. Национални акциони план гасификације Србије - овај документ наводно је 

усвојила Влада Србије на седници 22. септембра 2005. године.“ 

 

Одговор: 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, доставља Вам се у прилогу Национални акциони план за гасификацију на 

територији Републике Србије који је Влада је усвојила у септембру 2005. године. 

 

Питање/захтев: мај 2013. године: 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања копије 

доказа о извршеним уплатама Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у 

току 2012. године за санацију градске депоније у Прокупљу. 

Одговор: 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, обавештавамо вас да, на онову преузете документације Фонда за заштиту животне 

средине којом Одељење за материјално-финансијске послове Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине располаже, не постоје евидентиране уплате у току 

2012. године за санацију градске депоније у Прокупљу. 

  



Питање/захтев:  мај 2013. године: 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду увида у услове које су 

откупили учесници на јавном тендеру за набавку око 1000 мерила топлотне енергије 

(калориметара) и фотокопију истих. 

 

Одговор: 

У вези Вашег захтева да Вам ставимо на увид документацију везану за набавку 

калориметара коју је у име и за рачун 10 топлана учесница Програма „Рехабилитација 

система даљинског грејања у Србији - Фаза IV“ (у даљем тексту: Програм) спровело 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, у својству имплементатора 

Програма, а на основу података од саветника на пројекту, обавештавамо Вас о следећем:  

1. У складу са сетом докумената које је Република Србија потписала са немачком 

Развојном банком KfW као главним финансијером Програма као и уговорима које је 

Република Србија потписала са топланама учесницама Програма, а која чине правни основ 

Програма, ова као све друге набавке под овим Програмом, имала је за правни основ 

„Смернице KfW за избор уговора за испоруку робе и извођење радова у склопу 

финансијске сарадње са земљама у развоју“ (у даљем тексту: Смернице).  

2. У складу са Смерницама, тендерска документација везана за набавке под 

Програмом се објављује искључиво у електронској форми на заштићеном web-site-у 

међународног Консултанта ангажованог на Програму коме приступ имају само 

потенцијални понуђачи који су уплатили накнаду за откуп тендерске документације. Како 

су уговори са одабраним понуђачем по предметној набавци потписани 26. априла 2013. 

године (ову информацију такође можете пронаћи на сајту нашег Министарства), тендерска 

документација је уклоњена са заштићеног сајта. Стога нисмо у могућности да Вам 

омогућимо увид у њу.  

Из Вашег дописа тј. формулације да тражите на увид „услове које су откупили 

учесници“ није сасвим јасно да ли сте мислили само на услове тендера/уговора или на 

комплетну документацију. 

 

Питање/захтев:  јун 2013. године: 

 

„Молимо Вас да нам на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС 120/04), доставите следеће 

информације: 



- Консолидовани финансијски извештај ЈП Србијагас за 2012. годину 

- 2005. године Влада Србије је усвојила Национални акциони план за гасификацију 

на територији Републике Србије. Молимо Вас да нам доставите информацију који период 

овај документ обухвата, односно да ли је и даље на снази?“ 

 

Одговор: 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, обавештавате се о следећем. 

У погледу одговора на прво питање из овог захтева, доставља Вам се у прилогу 

консолидовани финансијски извештај ЈП Србијагас за 2012. годину достављен од стране 

Сектора за нафту и гас Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине. 

У погледу одговора на друго питање из овог захтева, односно тражених 

информација у вези Националног акционог плана за гасификацију Републике Србије, 

обавештавамо Вас да смо кроз одговоре на захтеве за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја Вашег колеге из редакције Ивана Ангеловског од 16.05.2013. године, као и 

од 22.05.2013. године већ доставили детаљне информације које се односе на Национални 

акциони план за гасификацију Републике Србије, као и сам тај документ. 

 

Питање/захтев:  јун 2013. године: 

 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања поштом 

копија докумената који садрже тражене информације о следећем, како је наведено: 

„Електроенергетској дозволи за изградњу енергетског објекта по грађевинској 

дозволи број 351-285/2012-03 од 20.09.2012. године издатој друштву „Пламен“ Београд, 

ради изградње мини хидроцентрале „Бели камен“ на Црном Рзаву, село Семегњево, 

Чајетина од стране општине Чајетина, општинска управа Чајетина, одсек за урбанизам и 

просторно планирање.“ 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, достављају Вам се у прилогу копије следећих докумената, прибављене од 

стране Сектора за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне средине, како следи:  



 

Решење Министарства рударства и енергетике број: 312-01-00269/2009-12 од 

23.04.2009. године којим се издаје енергетска дозвола; 

Решење Министарства за инфраструктуру и енергетику број: 312-01-00269/2009-06 

од 31.03.2011. године којим се продужава рок важења  енергетске дозволе; 

Закључак Министарства за инфраструктуру и енергетику број: 312-01-00269/2009-

06 од 27.05.2011. године којим се исправља грешка у решењу број: 312-01-00269/2009-06 

од 31. 03. 2011. године. 

 

Током месеца јула и месеца августа, Министарству је пристигло 30 захтева за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја (конкретно 29 захтева и једно решења 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности), поред чега 

је Министарство одговорило на још 5 захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја који су примљени крајем месеца јуна а одговорено је у законском року у 

месецу јулу. 

Поред захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поступано је 

и по наведеним решењима Повереника по жалбама одређених тражилаца. 

У овом као и у претходном периоду континуирано су се јављали и јављају се 

одређени тражиоци који су Министарству упућивали захтеве два и више пута, не са истим 

питањима, будући да им је на сваки захтев редовно и правовремено одговарано, али 

углавном на исте теме и сличног садржаја, те се тако, тражилац Сретеније Башић испред 

Еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“ обратио овом министарству са захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја у току месеца јула и августа девет 

(9) пута, са питањима која су се претежно односила на област заштите животне средине и 

поступања надлежних инспектора из Сектора за контролу и надзор Министарства. 

 Поново скрећемо пажњу на чињеницу да су и током јула и августа, овлашћена лица 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за решавање по захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз успешну и колегијалну 

сарадњу са свим секторима Министарства, на сваки пристигли захтев за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја одговорила и омогућила приступ овим информацијама 

на тражени начин у законском року, а кад год је то било могуће и пре истека законског 

рока. 

 

Питање/захтев:  јул 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 10. јула 2013. 

године, за доставу података који се односе на следеће информације: достављање копија М 

образаца, правни основ пријаве и одјаве осигураника и коме је поднета пратећа 

документација са доказима (Републичком фонду ПИО или Републичком фонду за 

задравствено осигурање,   



Одговор: 

 

Правни основ за пријаву _____________ на осигурање јесте решење о преузимању 

број 119-01-74/4/2012-01 од 5. октобра 2012. године, које је ступило на снагу 7. октобра 

2012. године. Правни основ за одјаву је решење о престанку радног односа по слили 

закона, број: 118-00-1/9/2013-01 од 4. јануара 2013. године. 

Пратећа документација са доказима уз јединствену матичну пријаву/одјаву (М 

образац) којом се доказује основ осигурања и на основу које је утврђен престанак својства 

____________ од 7. јануара 2013. године, поднета је Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање.  

У прилогу вам достављамо Образац М – о пријави ______________ на обавезно 

социјално осигурање, и Образац М-А о одјави именоване са обавезног социјалног 

осигурања. 

 

Питање/захтев: јул 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, којим од 3. јула 2013. 

године, за доставу фотокопија следећих документа:  

- Стручни налаз о испитивању електромагнетног зрачења базне станице за фиксни 

бежични приступ Орион Телеком „БГ008 – Омладинских бригада“ Београд, бр. СН-ЕМП 

2458, јул 2011. године; 

- Извештај о техничком прегледу радио-станице, датум вршења техничког прегледа 

од 29. децембра 2012. године; 

- Захтев Друштва за телекомуникације Орион Телеком д.о.о., Београд, Гандијева 

76а, број 532-04-00185/20011-04 од 5. августа 2011. године,  

 

Одговор: 

 

 У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, у прилогу се достављају тражена документа.  

 Истовремено напомињемо да су списи предмета првостепеног органа број 501.4-

83/11-В-04, уз наш одговор на тужбу (број 353-03-2058/2011-01) достављени Управном 

суду поводом управног спора који се води по тужби ____________ и налазе се у Управном 

суду.  



Питање/захтев:  јул 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 15. јула 2013. 

године, за достављање, у електронској форми (doc или xls формат – Microsoft Office Word 

или Microsoft Office Excel), поштом на компакт диску или електронском поштом, копије 

следећих докумената:   

 1. План јавних набавки за 2012. и 2013. годину; 

 2. Списак понуђача са којима су закључени уговори о јавним набавкама у периоду 

од 27. јула 2012. године до 10. јула 2013. године, са подацима о: 

 - предмету набавке; 

 - процењеној вредности набавке; 

 - уговореној вредности набавке; 

 - датуму закључења уговора; 

 - врсти поступка који је примењен; 

 - датуму и вредности анекса уговора, ако је закључен; 

 - броју понуђача који је учествовао у поступку набавке; 

 - уложеним захтевима за заштиту права. 

 

Одговор: 

 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, у прилогу вам достављамо тражена документа, у pdf формату, због могућности 

злоупотребе докумената у траженом формату. Такође вас обавештавамо да се подаци о 

јавним набавкама Министарства у 2013. години, налазе у Информатору о раду 

Министарства енергетике развоја и заштите животне средине, на интернет страници 

министарства: http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/informator-o-radu, који се редовно 

ажурира. 

Током месеца септембра и месеца октобра, Министарству је пристигло 39 захтева 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја (конкретно 30 захтева и девет 

захтева Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 

изјашњење по жалби), поред чега је Министарство одговорило на још 5 захтева за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја који су примљени крајем месеца 

августа, а одговорено је у законском року у месецу септембру. 

Поред захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поступано је 

и по наведеним захтевима Повереника за изјашњење одређених тражилаца. 

У овом као и у претходном периоду континуирано су се јављали и јављају се 

одређени тражиоци који су Министарству упућивали захтеве два и више пута, не са истим 

питањима, будући да им је на сваки захтев редовно и правовремено одговарано, али 

углавном на исте теме и сличног садржаја, те се тако, тражилац Сретеније Башић испред 

http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/informator-o-radu


Еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“ обратио овом министарству са захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја у току месеца септембра и октобра 

седамнаест (17) пута, са питањима која су се претежно односила на област заштите 

животне средине и поступања надлежних инспектора из Сектора за контролу и надзор 

Министарства. 

Поново скрећемо пажњу на чињеницу да су и током септембра и октобра, 

овлашћена лица Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине за 

решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз 

успешну и колегијалну сарадњу са свим секторима Министарства, на сваки пристигли 

захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја одговорила и омогућила 

приступ овим информацијама на тражени начин у законском року, а кад год је то било 

могуће и пре истека законског рока. 

Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве: 

 

Питање/захтев: септембар 2013. године: 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја у виду достављања 

тражених информација, како следи: 

„Информацију о томе да ли су, и ког датума су следећа јавна предузећа доставила 

тромесечне извештаје о спровођењу годишњих програма рада јавног предузећа: 

-ЈП „Електропривреда Србије“ 

-ЈП „Србијагас“ 

-ЈП „Транснафта“ 

-ЈП „Електромрежа Србије“ 

-Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“. 

 

Одговор: 

 

У погледу информација везаних за ЈП „Електропривреда Србије“ и ЈП 

„Електромрежа Србије“ доставља Вам се у продужетку одговор Сектора за 

електроенергетику Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, како 

следи. 

Сагласно члану 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012 ) jавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће 

дужни су да министарству надлежном за послове финансија, министарству надлежном за 

послове трговине, министарству надлежном за послове рада и ресорном министарству 

достављају тромесечне извештаје о реализацији програма из члана 50. овог закона. 



На основу поменутих извештаја ресорно министарство сачињава и доставља Влади 

информацију о степену усклађености планираних и релизованих активности.  

У складу са наведеним, Јавно предузеће „Електропривреда Србије” и његова 

зависна привредна друштва, као и Јавно предузеће „Електромрежа Србије” доставили су 

попуњене Обрасце тромесечних извештаја о реализацији Годишњих програма пословања 

за 2013. годину и у току је израда Информације Влади Републике Србије о степену 

усклађености планираних и реализованих активности. 

Одредбом члана 62. Закона о јавним предузећима прописано је да се јавност у раду 

јавног предузећа, привредног друштва са већинским учешћем државног капитала које 

обавља делатност од општег интереса, као и зависног друштва капитала обезбеђује 

редовним извештавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као 

и о другим чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а нарочито: о ревидираним 

финансијским годишњим извештајима, као и мишљењу овлашћеног ревизора на тај 

извештај, извештај о посебним или ванредним ревизијама, о саставу надзорног одбора, о 

именима директора и извршних директора, о организационој структури предузећа, 

односно друштва капитала, као и начину комуникације са јавношћу. 

Такође ставом 2. цитираног члана прописано је да су Јавна предузећа, привредна 

друштва са већинским учешћем државног капитала која обављају делатност од општег 

интереса, као и зависна друштва капитала, дужна да усвојени годишњи програм 

пословања из члана 50. цитираног Закона и тромесечне извештаје о реализацији годишњег 

програма пословања из члана 52. цитираног Закона, ревидиране финансијске годишње 

извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора на извештаје, састав и контакте 

надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна за јавност објављују на својој 

интернет страници. 

Сагласно наведеном, указујемо да траженим информацијама и копијама 

докумената располаже ЈП „Електропривреда Србије”, Београд, Балканска 13  и ЈП 

„Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза Милоша 11. 

 

У погледу информација везаних за ЈП „Србијагас“ и ЈП „Транснафта“ доставља 

Вам се у продужетку одговор Сектора за нафту и гас Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине, како следи. 

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) и 

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма 

пословања јавних предузећа и зависиних друштава капитала чији је оснивач то предузеће 

(„Службени гласник РС“ број 36/13) ЈП „Транснафта“ Панчево је дана 4. јуна 2013. године 

доставило овом министарству извештај за први квартал 2013. године, а дана 29. јула 2013. 

године извештај за други квартал 2013. године. 

Имајући у виду да је Влада дала сагласност на Програм пословања ЈП „Србијагас“ 

Нови Сад за 2013. годину, на седници одржаној 9. августа 2013. године, ово јавно 

предузеће је дана 1. августа 2013. године доставило Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине прописане обрасце тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања у оквиру којих је попуњена само реализација и обавестило 

је ово министарство да ће предметни обрасци бити допуњени и достављени након 

усвајања Програма пословања за 2013. годину. 



У погледу информација везаних за Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, од 

Одељења за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења Сектора за контролу и 

надзор Министарства достављен је следећи одговор, како следи.  

На основу члана 48а Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној 

сигурности („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12), Одлуком Владе Републике Србије 

основано је Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије” на предлог Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, које је на основу Закона о министарствима, 

надлежно за истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; 

производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним 

енергетским постројењима.  

У конкретном случају, Одељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих 

зрачења Сектора за контролу и надзор Министарства, нема сазнања везано за тромесечне 

извештаје о спровођењу годишњих програма рада. 

 

Питање / одговор:  септембар 2013. године: 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 16. септембра 

2013. године, за доставу следећих података:  

 

Да ли су расписани конкурси за директоре ЈП „Електромрежа“, ЈП „Србија гас“ и 

ЈП „Транснафта“?  

До сада није расписан конкурс за директора јавних предузећа „Електромрежа“, 

„Србијагас“ и „Транснафта“, јер су генерални директори ових предузећа именовани по 

старом Закону о јавним предузећима. Од јавних предузећа која су у систему Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне средине, конкурси су расписани у 

„Електропривреди Србије” и ЈП ПЕУ „Ресавица”, где се на њега пријавило 77, односно 10 

кандидата.  

У оба јавна предузећа у којима су конкурси расписани, генерални директори су 

били у статусу вршиоца дужности. 

Ако нису расписани конкурси за директоре ових јавних предузећа, зашто нису и да 

ли се планирају? За кад се планирају конкурси за ова јавна предузећа? 

План Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине је да у 

наредном периоду сви директори јавних предузећа буду изабрани на јавном конкурсу. 

Због чега није расписан конкурс за директора ЈП „Србија гас“ 30. јуна, као што је 

најавила Министарка енергетике, развоја и животне средине Зорана Михајловић?  

Душан Бајатовић је именован по старом Закону о јавним предузећима и у складу са 

коалиционим споразумом, на предлог Социјалистичке партије Србије. Верујем да ће 

наредни коалициони споразум искључити могућност да се по политичким критеријумима 

постављају директори јавних предузећа.  

Када ће бити расписан конкурс за директора ЈП „Србијагас“? 

Одлуку о расписивању конкурса за директора ЈП „Србијагас” доноси Влада Србије. 

 



Питање/захтев:  септембар 2013. године: 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја од да се достави 

информацијa о датуму преласка господина Велисава Пејатовића из републичке комуналне 

инспекције у републичку инспекцију за заштиту животне средине.    

  

Одговор: 

 

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, проф. др Зорана 

Михајловић и министар грађевинарства и урбанизма мр Велимир Илић, уз сагласност 

Велислава Пејатовића, закључили су споразум о преузимању државног службеника 

Велисава Пејатовића, почев од 7. маја 2013. године.        

 

Питање/захтев: октобар 2013. године  

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, за доставу 

Меморандума о разумевању са италијанском фирмом Gemmo о изградњи когенеративних 

постројења (потписан 10. септембра 2013. године) и службена документа везана за 

одобрен пројекат из норвешке донације под називом „Norwegian assistance to Serbian 

energy policy in the field of local energy planning“. 

 

Одговор: 

Реализација пројекта је планирана за 2013 и 2014. годину с тим да је до сада, а у 

складу са динамиком пројекта,  спроведена јавна набавка за пружање сртучних услуга на 

пројекту и потписан Уговор са изабраним консултантом. Према динамици пројектних 

активности у овој години је планирано да консултант дефинише методологију и припреми 

Упутство за општине о изради локалних планова развоја у области енергетике, 

одштампано у 200 примерака и припреми предлог дизајна базе података. Упутство би 

требало да буде припремљено 10.10.2013. године.  

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, а имајући у виду горе наведене информације односно да је изабрани 

консултант почео са радом, достављамо на увид одобрену пројектну документацију, 



писмо одобрења, Меморандум о разумевању, решење о Радној групи и конкурсну 

документацију, као и Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и 

компаније Gemmo S.p.A, Италија 

 

Питање/захтев:  октобар 2013. године: 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 7. октобра 2013. 

године, за достављање копије докумената потпуне документације која чини кривичне 

пријаве коју је министарство енергетике, развоја и животне средине поднело против 

бившег директора ЕПС-а Љубомира Герића, његовог заменика Владимира Ђорђевића, те 

компаније ЕФТ Вука Хамовића и Војина Лазаревића, и Лазаревића и Хамовића лично). 

 

Одговор: 

Предмет поступања овог министарства достављен је Републичком јавном 

тужилаштву, код којег се води под бројем КТР.бр.855/13 и исти је на поступању пред 

Вишим јавним тужилаштвом у Београду.  

У вези напред наведеног, сва заинтересована правна и физичка лица, за даље 

инфорације се могу обратити надлежном и поступајућем тужилаштву. 

 Подсећамо да је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 

предало тужилаштву документацију Анти-корупцијског тима где постоји основана сумња 

у злоупотребе које би могле бити предмет интересовања правосудних органа. То укључује 

и предмете за које је поступак утврђивања одговорности једном већ започет, па прекинут, 

где је Министарство поново упутило тужилаштву захтев за покретањем поступка. Као 

Министарство поштујемо независност правосудних органа и једино што можемо јесте да 

затражимо од тужилаштва повратну информацију о томе шта је урађено по овом питању. 

Током месеца новембра и месеца децембра, Министарству је пристигло 46 захтева 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја (конкретно 36 захтева и 10 захтева 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 

изјашњење по жалби), поред чега је Министарство одговорило на још 3 захтева за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја који су примљени крајем месеца 

октобра, а одговорено је у законском року у месецу новембру. 

Поред захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поступано је 

и по наведеним захтевима Повереника за изјашњење по жалбама одређених тражилаца. 

У овом као и у претходном периоду континуирано су се јављали и јављају се 

одређени тражиоци који су Министарству упућивали захтеве два и више пута, не са истим 

питањима, будући да им је на сваки захтев редовно и правовремено одговарано, али 

углавном на исте теме и сличног садржаја, те се тако, тражилац Сретеније Башић испред 

Еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“ обратио овом министарству са захтевима 



за слободан приступ информацијама од јавног значаја у току месеца новембра и децембра 

осамнаест (18) пута, са питањима која су се претежно односила на област заштите 

животне средине и поступања надлежних инспектора из Сектора за контролу и надзор 

Министарства. 

Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве. Напомињемо да у овај преглед нису ушле тражене информације 

и одговори којима су само достављана тражена документа.     

     

Питање/захтев: 

 

Захтев да се доставе копије записника са састанака који су, у Минстарству 

енергетике, развоја и заштиту животне средине, 14.10.2013. и 23.10.2013. године, одржани 

са представницима Делегације ЕУ у Србији. 

 

Одговор: 

 

Све информације у вези са наведеним састанцима, можете наћи на сајту 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs). 

 

Питање/захтев: 

 

Да ли је по ЕСПО Конвенцији Република Српска обавестила Министарство о 

намераваном пројекту изградње трећег блока термоелектране Угљевик, Република 

Српска: уколико јесте да нам се проследи обавештење и приложена документа 

(нетехнички сажетак студије утицаја на животну средину за трећи блок термоелектране у 

Угљевику. 

 

Одговор: 



  

У вези са наведеним захтевом обавештавамо вас о следећем: до дана 5. децембра 

2013. године у Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине није стигао 

захтев/нотификација по процедури ЕСПОО Конвенције, из Републике Српске (Босна и 

Херцеговина) за пројекат изградње трећег блока термоелектране Угљевик, Република 

Српска.  

 

Питање / одговор: 

 

1. Информације о тренутном стању различитих дозвола, које су везане за изградњу 

термоелектране Колубара Б? 

Решење о одобрењу за изградњу I фазе ТЕ „Колубара Б“ 2х350 MW, број 351-03-

00373/2008-10, од 15. априла 2008. године, које је донело Министарство инфраструктуре. 

Решење је правоснажно.     

  

2. Ког датума је инвеститор (назив инвеститора) аплицирао Министарству 

енергетике и заштите животне средине за израду Студије процене утицаја на животну 

средину? 

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта 

изградње I фазе  ТЕ „Колубара Б“, 2x350 MW, који ће се реализовати на територији КО 

Пољане-СО Обреновац,  КО Цветовац,  КО Степојевац, КО Велики Црљени-СО Лазаревац 

и КО Каленић-СО Уб, носилац пројекта – ЈП Електропривреда Србије, поднео је 13. 

децембра 2011. године, Министарству животне средине, рударства и просторног 

планирања.   

 

 3. Ког датума је Студија о процени утицаја издата и усвојена? 

 Решење о давању сагласности на наведену Студију о процени утицаја на животну 

средину, број 353-02-02947/2011-02 донето је 18. јуна 2012. године, од Министарства 

животне средине, рударства и просторног планирања. 

  4. Да ли је неко од заинтересованих инвеститора (ако да - који и када) аплицирао 

Министарству просторног планирања за издавање локацијске дозволе?  

  Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине није надлежно за 

издавање локацијске дозволе. За ову делатност надлежно је Министарство грађевинарства 

и урбанизма, у складу са чланом 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 

72/12 и 76/13). 

 

5. Да ли је локацијска дозвола издата и од стране кога? 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине није надлежно за 

издавање локацијске дозволе. За ову делатност надлежно је Министарство грађевинарства 

и урбанизма, у складу са чланом 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 

72/12 и 76/13). 

 



  6. Да ли је неко од заинтересованих инвеститора (ако да - који и када) аплицирао 

Министарству енергетике и заштите животне средине за издавање интегрисане дозволе 

(IPPC дозволе)? 

  До дана 17. децембра 2013. године Министарству енергетике, развоја и заштите 

животне средине није поднет захтев за издавање интегрисане дозволе.  

 

7.  Да ли је процес издавања интегрисане дозволе почео? 

До дана 17. децембра 2013. године Министарству енергетике, развоја и заштите 

животне средине није поднет захтев за издавање интегрисане дозволе.  

 

8. Да ли је нека организација поднела жалбу против било ког од ових поступака? 

 По наведеним решењима није билопоступака у другом степену.   

 

9. Да ли је у израђена или у току студија изводљивости? 

  Студија изводљивости је израђена у склопу техничке документације на основу које 

је издато одобрење за изградњу 2008. године. 

             Током месеца јануара и месеца фебруара, Министарству је пристигло 26 захтева за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. Поред захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, поступано је и по захтевима Повереника за изјашњење 

по жалбама одређених тражилаца. 

Уз све наведено, наводимо у продужетку и неколико конкретних примера питања, 

односно захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора који су 

достављени на те захтеве. Напомињемо да у овај преглед нису ушле тражене информације 

и одговори којима су само достављана тражена документа или на основу којих је извршен 

увид у списе предмета. 

Питање/захтев: 

 

Захтев да се доставе подаци о свим трошењима средстава Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне средине у вези са АП Косово и Метохија током 

2012. и 2013. године 

 

 Одговор: 

 

Преглед плаћања средствима Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине 

за трошкове рада инспекције на територији Косова и Метохије за 2012. и 2013. годину  



Ред. 

бр. 
ОПИС 

Износ за 2012. 

годину (од 

26.07. до 31.12. 

2012.) у 

динарима 

Износ за 

2013. годину 

у динарима 

1. Трошкови за запослене, укупно: 1,507,416.17 3,055,954.80 

1.1. Плате стално запослених на КИМ     

1.1.1. Плата за републичког електроенергетског инспектора 654,392.05 1,448,995.50 

1.1.2. Плата за републичког инспектора за заштиту животне 

средине  

605,751.35 1,341,292.30 

1.2. Плата нераспоређеног службеника, по Закључку Владе 

Републике Србије 05 Број: 02-4586/2003-01 од 17 јула 

2003. године; 

93,730.77   

1.3. Дневнице за службена путовања у земљи за 

електроенергетског инспектора 

153,542.00 213,420.00 

1.3. Дневнице за службена путовања у земљи за 

инспектора за заштиту животне средине 

0.00 2,558.00 

1.4. Солидарна помоћ за инспектора због смрти члана уже 

породице 

0.00 41,000.00 

1.5. Новогодишњи поклон за дете инспектора 0.00 8,689.00 

2. Трошкови одржавања службеног аутомобила 

ЗАСТАВА 10, регистарске ознаке BG 176 ŽT, укупно: 

129,779.69 238,929.18 

2.1. Бензин 82,646.86 189,110.48 

2.2. Услуге одржавања службеног аутомобила 33,602.83 31,820.70 

2.3. Регистрација 6,377.00 8,310.00 

2.4. Осигурање 7,153.00 9,688.00 

3. Укупно трошкови запослених и опреме (1. + 2.) 1,637,195.86 3,294,883.98 

Напомена: подаци за 2012. годину дати од 26.07.2012. године када је формирано Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине 

 

Питања и одговори: 

 

- списак Севесо постројења нижег и вишег реда у Нишавском округу; 

- списак опасних материја за свако Севесо постројење у Нишавском округу; 

- количина опасних материја за свако Севесо постројење у Нишавском округу; 

- складиштење опасних материја за свако Севесо постројење у Нишавском округу 

(информације које се односе на складиштење); 



- хемијски удеси који су се догодили на територији Србије у последњих 20 година  

(година и место настанка хемијског удеса, опасна материја, количина опасне материје, 

разлог настанка хемијског удеса, последице хемијског удеса); 

- најчешће присутне опасне материје у транспорту на територији града Ниша за 

2013. годину, 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину, 2009. годину, 2008. годину, 2007. 

годину, 2006. годину, 2005. годину, 2004. годину и 2003. годину; 

- хемијски удеси који су се догодили у транспорту опасних материја на територији 

Србије у последњих 20 година (година и место настанка хемијског удеса, опасна материја, 

количина опасне материје, разлог настанка хемијског удеса, последица хемијског удеса). 

 

У вези са наведеним захтевом, у прилогу вам достављамо у табеларном приказу 

одговоре на питања од 1 до 4: 

  

Р.б. 

СЕВЕСО 

ПОСТРОЈЕЊЕ 

 

СТАТУС 

(виши/нижи ред) 

КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ 

КОГА СУ СЕ ПРЕПОЗНАЛИ 

КАО СЕВЕСО ОПЕРАТЕР 

1. НИС А.Д Н.Сад Блок 

„Промет“ 

СКЛАДИШТЕ НД И 

ПОГОН ТНГ НИШ 

-Ул. и бр.: Булевар 12 

фебруара бр. 159 

-Место: Ниш 

 

Виши ред Опасне материје  пристне у 

количинама једнаким или већим 

од количина наведених у Листи 

опасних материја и њихових 

граничних количина, Табела I, 

колона 2 редни број 18. и 34, 

(нафтини деривати и течни нафтни 

гас) у складу са Правилником о 

листи опасних материја и њиховим 

количинама и критеријумима за 

одређивање врсте документа које 

израђује оператер Севесо 

постројења, односно комплекса  

(„Сл.гл. РС“, бр. 41/10). 

2. „S.A.B. TRADE“ Д.О.О. 

Ниш,   Драгачевска бр. 

24. на локацији 

складишно 

дистрибутивног центра 

„Ниш-Бубањ“ 

влаништва ТП „Атако“ 

Д.О.О. Београд обавља 

делатност промет ТНГ 

-Ул. и бр.: Д. Туцовића 

бр. 190. 

-Место: Ниш  

Виши ред Опасне материје  пристне у 

количинама једнаким или већим 

од количина наведених у Листи 

опасних материја и њихових 

граничних количина, Табела I, 

колона 2 редни број 18, (течни 

нафтни гас)  у складу са 

Правилником о листи опасних 

материја и њиховим количинама и 

критеријумима за одређивање 

врсте документа које израђује 

оператер Севесо постројења, 

односно комплекса  („Сл.гл. РС“, 

бр. 41/10). 

3. „ЛУКОИЛ СРБИЈА“  

А.Д   

Нижи ред Опасне материје  пристне у 

количинама једнаким или већим 



 

У вези питања број 5, које се односи на достављање информација о хемијским 

удесима који су се догодили на територији Србије у последњих 20 година, обавештавамо 

вас да је обавеза вођења Регистра пријављених удеса од стране овог органа, прописана 

Законом о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, из 2009. године. Од 

ступања на снагу овог закона, па до сада, Министарству енергетике, развоја и заштите 

животне средине оператери нису доставили ни једно Обавештење о удесу. Истовремено 

напомињемо да је, у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“; бр. 111/09, 92/11 и 93/12) за деловање, проглашавање и управљање ванредним 

ситуацијама, као и систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и 

животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и 

катастрофа, надлежан Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, 

Кнеза Милоша 101, Београд.     

Информације које се односе на питања 6. и 7., нису у надлежности овог 

министарства. За превоз опасног терета надлежна је Управа за транспорт опасног терета, 

Министарства саобраћаја, Омладинских бригада 1,  Нови Београд. 
 

СКЛАДИШТЕ НД 

„ДОЉЕВАЦ“ 

-Ул. и бр.: с.Дољевац 

-Место: Дољевац 

од количина наведених у Листи 

опасних материја и њихових 

граничних количина, Табела I, 

колона 1 редни број 34, (нафтини 

деривати) у складу са 

Правилником о листи опасних 

материја и њиховим количинама и 

критеријумима за одређивање 

врсте документа које израђује 

оператер Севесо постројења, 

односно комплекса  („Сл.гл. РС“, 

бр. 41/10). 

4. „MESSER TEHNOGAS“ 

А.Д. БЕОГРАД 

ФАБРИКА  НИШ НА 

МРАМОРСКОМ БРДУ 

-Ул. и бр.: Мраморско 

брдо бб 

-Место: Мрамор 

Нижи ред Опасне материје  пристне у 

количинама једнаким или већим 

од количина наведених у Листи 

опасних материја и њихових 

граничних количина, Табела I , 

колона 1 редни број 25, (кисеоник)  

у складу са Правилником о листи 

опасних материја и њиховим 

количинама и критеријумима за 

одређивање врсте документа које 

израђује оператер Севесо 

постројења, односно комплекса  

(„Сл.гл. РС“, бр. 41/10). 


