
 

 

Датум: 01.02.2018. године 

 

ПРЕГЛЕД 

 

решења Повереника донетих у 2017. години која нису извршена или по којима 

орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења  

(стање на дан 01.02.2018. године) 

 

Број неизвршених решења по органима власти: 

 

- Министарства: 58 

- Други републички органи и организације: 26 

- Републичка јавна предузећа: 36 

- Органи у области правосуђа: 16 

- Органи и организације у локалној самоуправи: 36 

- Локална јавна предузећа: 31 

 

 

 

1. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: новинар Портала Пиштаљка 

 предмет бр. 071-01-4037/2017-03 

 тражене информације: Препоруке консултанске куће „Планет“ о развијању бивших 

Железница Србије АД на четири новооснована друштва и др. 

 

2. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03666/2016-03 

 тражене информације: У вези са деобним билансом после реструктурирања 

предузећа. 

 

3. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: Мрежа за реституцију-Удружење за повраћај одузете 

имовине "Београд" 

 предмет бр. 07-00-01628/2016-03 

 тражене информације: У вези са списима предмета који се односи на Хотел 

„Београд“. 

 

4. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00629/2016-03 

 тражене информације: О евентулним рестрикцијама за коришћење лифта на 

железничком стајалишту "Вуков споменик". 

 

5. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00626/2016-03 

 тражене информације: О надлежности над каналима поред железничке пруге на 

К.П. 2644 КО Мајур. 
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6. Железнице Србије ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00029/2016-03 

 тражене информације: У вези са редом вожње, кашњењем, отказаним возовима.  

 

 

7. Застава оружје, Акционарско друштво за производњу и промет оружја 

 тражилац информација: новинар Балканске истраживачке мреже 

 предмет бр. 071-01-3535/2017-03 

 тражене информације: О продаји аутоматске пушке М70 произведене у Застави: 

М70Б3 5666 и М70Б3 9360. 

 

8. Галеника а.д. 

 тражилац информација: Покрет слободних грађана, адвокат 

 предмет бр. 071-01-3245/2017-03 

 тражене информације: Са којим привредним друштвом, маркетинг агенцијом је 

закључен уговор о пружању услуга у областима маркетинга,односа са јавношћу,и 

осталим видовима рекламирања, у периоду 2012-2017. године. 

 

9. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација: Покрет слободних грађана, адвокат 

 предмет бр. 071-01-3244/2017-03 

 тражене информације: Са којим привредним друштвом, маркетинг агенцијом је 

закључен уговор о пружању услуга у областима маркетинга,односа са јавношћу и 

осталим видовима рекламирања, у периоду 2012-2017. године. 

 

10. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2982/2017-03 

 тражене информације: У вези са примљеним и додељеним донацијама и 

спонзорствима током 2014, 2015. и 2016.године. 

 

11. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2980/2017-03 

тражене информације: У вези са бројем запослених у Етихад Ервејзу (Etihad 

Airways) који су распоређени у Eр Србиjи као и положај генералног директора Ер 

Србије. 

 

12. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2943/2017-03 
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 тражене информације: У вези са бонусима и додацима на основне зараде 

запослених у ЈП Ер Србија у 2013, 2014 и 2015.године. 

 

13. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација“Транспарентност Србија“ 

 предмет бр. 07-00-04362/2016-03 

 тражене информације: у вези са студије британске консултантске куће "Oksford 

ekonomiks". 

 

14. EР СРБИJА (Air Serbia)   

 тражилац информација: „Транспарентност Србија“ 

 предмет бр. 07-00-02612/2016-03 

 тражене информације: О поступку који је претходио закључивању уговора о 

изнајмљивању авиона Ербас А330 од ЕР Индије, а у коме је установљено да је 

понуда која је прихваћена и најповољнија. 

 

 

15. Телеком Србија 

 тражилац информација: Покрет слободних грађана, адвокат 

 предмет бр. 071-01-3233/2017-03 

 тражене информације: Са којим привредним друштвом, маркетинг агенцијом је 

закључио уговор о пружању услуга у областима маркетинга,односа са јавношћу и 

осталим видовима рекламирања, у периоду 2012-2017. године. 

 

16. Телеком Србија 

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2951/2017-03 

 тражене информације: У вези са услугама оглашавања и маркетинга, рекламирања, 

ПР услугама које су уговорене и реализоване 2015.године. 

 

17. Телеком Србија 

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2950/2017-03 

 тражене информације: У вези са услугама уговореним са медијима и јавним 

гласилима у периоду од јануара 2010. до фебруара 2016.године. 

 

18. Пошта Србије ЈП 

 тражилац информација: Самостални синдикат поштанских радника 

 предмет бр. 071-01-3059/2017-03 

 тражене информације: У вези са бројем чланова синдиката, тј. бројем запослених 

којима се умањује зарада на основу чланарина за месец јун 2017. за синдикате: 

Синдикат ПТТ Србије, Синдикат ЈП ПТТ саобраћаја Србија Независност, 

Самостални синдикат поштанских радника, Синдикат Солидарност Поште Србије 

и Синдикат запослених у ЈП Пошта Србије Нови Сад. 

 



4 

 

19. Пошта Србије ЈП 

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2975/2017-03 

 тражене информације: У вези са реализацијом уговора бр.04-5457/00-2 од 

30.5.2000.године који је закључен између ЈП ПТТ Србија као продавца стана и 

Јоргованке Табаковић,  као купаца стана у Новом Саду. 

 

20. Пошта Србије ЈП 

 тражилац информација: „Доста је било“ - посланичка група  

 предмет бр. 071-01-2848/2017-03 

 тражене информације: У вези са уговором о пословној сарадњи број 2107-51480/2 

закључен 10.4.2017. између Поште и Високог савета судства, као са Државним 

већем тужилаца, 2017-74902/2 од 25.5.2017.године и мишљење Министартва 

државне управе и локалне самоуправе број 011-00-00198/2017-07 од 

12.5.2017.године. 

 

21. Пошта Србије ЈП 

 тражилац информација: Самостални синдикат поштанских радника 

 предмет бр. 071-01-1247/2017-03 

 тражене информације: Колики је број чланова синдиката по организационим 

целинама предузећа на основу одбијених чланарина од зараде за месец новембар 

2016. и то за следеће синдикате: Синдикат ПТТ Србије, Синдикат ЈП ПТТ 

саобраћаја "Србија" "Независност"; Самостални синдикат поштанских радника..... 

 

22. Пошта Србије ЈП 

 тражилац информација: „Транспарентност Србија“ 

 предмет бр. 07-00-02606/2016-03  

 тражене информације: Жалба због недобијања информације у вези са оглашавањем, 

пословима маркетинга, спонзорствима и донацијама који су закључени током 2015. 

 

23. Србијагас ЈП 

 тражилац информација: новинар Центра за истраживање, транспарентност и 

одговорност 

 предмет бр. 071-01-2947/2017-03 

 тражене информације: У вези са свим плаћањима медијима и јавним гласилима од 

2010. године. 

 

24. Србијагас ЈП 

 тражилац информација: Центар за слободне изборе и демократију - ЦЕСИД  

 предмет бр. 07-00-03943/2015-03 

 тражене информације: У вези са бројем запослених од 2009-2014. по свим 

основама. 

 

25. Електропривреда Србије ЈП 

 тражилац информација: новинар дневног листа „ Данас“ 

 предмет бр. 071-01-2032/2017-03 
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 тражене информације: Да ли је предузеће Терна СА закључило уговор са ЕПС 

Снабдевањем о испоруци електричне енергије на Коридору 10, на деоници према 

Пироту и Јелашници за потребе изградње асфалтне базе. 

 

26. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Оператор дистрибутивног система 

 тражилац информација: новинар „Јужне вести“ 

 предмет бр. 071-01-972/2017-03 

 тражене информације: У вези са зарадом директора Џунића нишког огранка 

Електродистибуције, од 01.08.2016. до 31.01.2017. 

 

27. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Оператор дистрибутивног система 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00722/2016-03 

 тражене информације: У вези са контролом исправности прикључног вода, мерног 

ормана, у функцији мерења путем редовних и ванредних контрола. 

 

28. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Оператор дистрибутивног система 

 тражилац информација: Енерговода доо 

 предмет бр. 07-00-00535/2016-03 

 тражене информације: У вези са бројем трафостаница, трансформатора и др. 

 

29. Електросрбија Краљево ПД за дистрибуцију електричне енергије 

 тражилац информација: Енерговода доо 

 предмет бр. 07-00-00272/2016-03 

 тражене информације: У вези са бројем трафостаница, трансформатора и др. 

 

30. Електродистрибуција Краљево д.о.о. Електрострибуција Краљево  Погон 

 Врњачка Бања 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00058/2016-03 

 тражене информације: У вези са прикључењем објекта на дистрибутивни 

електроенергетски систем. 

 

31. Електромрежа Србије ЈП 

 тражилац информација: „Доста је било-Рестарт“ 

 предмет бр. 07-00-03121/2015-03 

 тражене информације: Информација о образовању директора ЈП , Петровић 

Николе. 

 

32. ЕПС Снабдевање доо Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04927/2015-03 

 тражене информације: У вези са утужењем Drina Itall Wood Group.  

 

33. РТС РДУ 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03962/2015-03 
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 тражене информације: Снимак једне емисије Радио Београда. 

 

34. РТС РДУ 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03739/2015-03 

 тражене информације: У вези уговора које је РТС закључио са предузећем за 

издаваштво и трговину KVZ Music и документације о поступку јавне набавке. 

 

35. "Југоимпорт" СДПР  

тражилац информација: Независна агенција за истраживање и корупцију, 

Лазаревац 

предмет бр.07-00-02109/2016-03 

тражене информације: У вези са основом примања накнада одређених лица.  

 

36. Градска чистоћа, Београд, ЈКП 

 тражилац информација: новинар Мреже за истраживање криминала и корупције 

 предмет бр. 071-01-4257/2017-03 

 тражене информације: Колико су пута службе ЈКП Градска чистоћа чистиле 

Херцеговачку улицу од 14.4.2016. до 01.5.2016. и у које време, да ли су чистили у 

ноћи 24.-25.4.2016., да ли је добила обавештење да не треба да поменуте ноћи 

чисти и ако јесте од кога је такво обавештење стигло. 

 

37. ГСП Београд Градско-саобраћајно предузеће ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 071-01-3033/2017-03 

 тражене информације: У вези са реализаацијом уговореног превоза за потребе 

наручиоца 23.6.2017. од више места у граду до Палате Србија.  

 

38. ГСП Београд Градско-саобраћајно предузеће ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 071-01-3032/2017-03 

 тражене информације: Извештај о одвијању саобраћаја ОЈ Планирање и управљање 

собраћајем за 23.6.2017., извештаја о стању возног парка за саобраћајне погоне 

Карабурма, Нови Београд, Космај и Земун, и о планираном броју возила у 

саобраћају и броју возила за 23.6.2017. 

 

39. ГСП Београд Градско-саобраћајно предузеће ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 071-01-3031/2017-03 

 тражене информације: У вези са путним налозима аутобуса ГСП-а одређених 

гаражних бројева за дан 23.6.2017.године. 

 

40. ГСП Београд Градско-саобраћајно предузеће ЈКП 

 тражилац информација: новинар Балканска истраживачка мрежа 

 предмет бр. 07-00-02344/2016-03 
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 тражене информације: У вези са копијама уговора које је ГСП склопило са свим 

медијима и јавним гласилима и копије пословних уговора који се односе на 

рекламне, промотивне и маркентиншке услуге за период јул 2012 - мај 2016. 

 

41. ГСП Београд Градско-саобраћајно предузеће ЈКП 

 тражилац информација: Савез озбиљних синдикалаца ГСП-СОС  

 предмет бр. 071-01-779/2017-03 

 тражене информације: Путни налози и листе кварова за возило гаражни број 1514 

за дан 08.01.2017. и 09.01.2017.године и др. 

 

42. "Паркинг сервис" Београд ЈКП 

 тражилац информација: новинар „Инсајдера“ 

 предмет бр. 071-01-118/2017-03 

 тражене информације: У вези са трошковима предузећа за донације, спонзорства и 

оглашавање. 

 

43. "Паркинг сервис" Београд ЈКП 

 тражилац информација: новинар Балканске истраживачке мреже 

 предмет бр. 07-00-02347/2016-03 

 тражене информације: У вези са уговорима које је ЈКП склопило са свим медијима 

и јавним гласилима и уговорима који се односе на рекламне, промотивне и 

маркентиншке услуге за период јул 2012 - мај 2016.године. 

 

44. "Паркинг сервис Београд" ЈКП 

 тражилац информација: „Транспарентност Србија“ 

 предмет бр. 07-00-02608/2016-03 

 тражене информације: У вези са оглашавањем, пословима маркетинга, 

спонзорствима и донацијама који су закључени током 2015.године. 

 

45. "Паркинг сервис" Београд ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04864/2015-03 

 тражене информације: На основу ког економског модела функционише 

партнерство Паркинг сервиса и фирме Titan developments, а поводом споразума 

који је у медијима споменут приликом отварање јавне гараже у Баба Вишњиној 

улици. 

 

46. Београдски водовод и канализација ЈКП 

 тражилац информација: новинар „Инсајдера“ 

 предмет бр. 071-01-117/2017-03 

 тражене информације: У вези са трошковима предузећа за донације, спонзорства и 

оглашавање. 

 

47. Београдски водовод и канализација ЈКП 

 тражилац информација: новинар Балканске истраживачке мреже 

 предмет бр. 07-00-02343/2016-03 
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 тражене информације: Уговори које је ЈКП закључило са свим медијима и јавним 

гласилима и уговори који се односе на рекламне, промотивне и маркентиншке 

услуге за период јул 2012 - мај 2016.године. 

 

48. Београдски водовод и канализација ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02185/2016-03 

 тражене информације: У вези са водомером у Рађевској улици. 

 

49. Градско стамбено Београд ЈП 

 тражилац информација: новинар Балканске истраживачке мреже 

 предмет бр. 07-00-02345/2016-03 

 тражене информације: Уговори које је ЈП закључило са свим медијима и јавним 

гласилима и уговори који се односе на рекламне, промотивне и маркентиншке 

услуге за период јул 2012 - мај 2016.године.  

 

50. Обједињена наплата Ниш ЈКП 

 тражилац информација: Марија Филиповић Лазић 

 предмет бр. 07-00-04241/2016-03 

 тражене информације: О поступцима против правних лица против којих је  

покренут поступак за неизмирена дуговања од 1.1.2014.године. 

 

51. Обједињена наплата Ниш ЈКП 

 тражилац информација:  адвокат 

 предмет бр. 07-00-03940/2015-03 

 тражене информације: У вези са неизмиреним рачунима, копијама рачуна и 

обрачуна камате. 

 

52. "Белосавац"Жагубица, ЈКП 

 тражилац информација: Удружење за поштовање и бригу о животињама ОРКА 

 предмет бр. 07-00-03506/2016-03 

 тражене информације: У вези са спровођењем мера заштите у ЗПД, 

инвентаризација одређених животиња, мониторинг стања популације, број лица 

којима су штету нанеле заштићене животиње, укупан износ накнада наплаћен 

судским путем и вансудским путем. 

 

53. Белосавац, Жагубица, ЈКП 

 тражилац информација: Удружење за поштовање и бригу о животињама ОРКА 

 предмет бр. 07-00-01733/2016-03 

 тражене информације: О инвентаризацији и мониторингу врста и станишта у 

заштићеним природним добрима и др. 

 

54. Комуналне услуге Алексинац ЈКП 

 тражилац информација: Удружење за поштовање и бригу о животињама ОРКА 

 предмет бр. 07-00-02388/2016-03 

 тражене информације: О процедурама, програму рада прихватилишта и др. 
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55. Водовод и канализација Зрењанин ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01843/2016-03 

 тражене информације: У вези са регулативом о дистрибуцији и наплати поторшене 

воде у аутоперионицама.  

 

56. Дирекција за изградњу града Прибоја ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01441/2016-03 

 тражене информације: У вези са генералним урбанистичким планом. 

 

57. Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01117/2016-03 

 тражене информације: У вези са стављањем у функцију прикључног пута ка 

новоасфалтираном у Витовници и санирања потенцијалне опасности од клизишта. 

 

58. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00372/2016-03 

 тражене информације: О додели или продаји станова који нису били у поступку 

експропријације и расељавања у стамбеном насељу XI и XII на Врачару. 

 

59. "Наш дом" ЈКП Лозница 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04630/2015-03 

 тражене информације: О раду прихватилишта за напуштене псе. 

 

60. Дирекција за изградњу Бора ЈП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04587/2015-03 

 тражене информације: Из уговора о изградњи стазе у Улици А. Споменице и др. 

 

61. Зоохигијена и ветерина Нови Сад ЈКП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03852/2015-03 

 тражене информације: О пријавама и документацији ухваћених штенаца у 

одређеном периоду. 

 

62. Лука Нови Сад а.д. 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03698/2015-03 

 тражене информације: Уговори и анекси уговора и споразума закључени у периоду 

17.07.2013-15.12.2014.године. 

 

63. Лука Нови Сад а.д. 

 тражилац информација: грађанин 
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 предмет бр. 07-00-03677/2015-03 

 тражене информације: Понуде за израду Студије за развој Луке Нови Сад. 

 

64. "Алекса Шантић", Београд, АД 

 тражилац информација: Удружење малих акционара Алекса Шантић  

 предмет бр. 07-00-01648/2015-03 

 тражене информације: Одлука фирме о продаји АД Алекса Шантић, одлука 

Агенције за приватизацију о продаји, одлука Владе РС о продаји... 

 

 


	ПРЕГЛЕД
	решења Повереника донетих у 2017. години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења
	тражене информације: У вези са бројем запослених у Етихад Ервејзу (Etihad Airways) који су распоређени у Eр Србиjи као и положај генералног директора Ер Србије.


