
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-258/2020             
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР НАД РАДОМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
Кнеза Милоша 20 
БЕОГРАД 
             
 

 
Захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја  
 

 
На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), подносим захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и  копије 
докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је 
предузеће ''Транспортгас Србија'' д.о.о. Нови Сад јавно предузеће или друштво капитала 
које обавља делатност од општег интереса на које се, према подацима Министарства 
привреде, примењује Закон о јавним предузећима, 

2. Уколико је предузеће ''Транспортгас Србија'' д.о.о. Нови Сад јавно предузеће или 
друштво капитала које обавља делатност од општег интереса из тачке 1. овог захтева, 
информације и копије свих докумената на основу којих се могу видети правни основ и 
разлози због којих се предузеће ''Транспортгас Србија'' д.о.о. Нови Сад не налази на 
списку јавних предузећа који је доступан на званичној интернет страници Министарства 
привреде http://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2017/08/Spisak-JP-I-DK-Za-Sajt-
Avgust-2017.pdf, 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети на који начин и 
у којим временским интервалима Министарство привреде ажурира списак јавних 
предузећа и друштава капитала из тачке 2. овог захтева. 

. 
Наиме, на основу података који су јавно доступни на званичној интернет страници Министарства 
привреде из тачке 2. овог захтева видљиво је да се предузеће ''Транспортгас Србија'' д.о.о. Нови 
Сад не налази на списку јавних предузећа или друштава капитала које обавља делатност од 
општег интереса на које се примењује Закон о јавним предузећима. Супротно томе, у тексту под 
насловом ''Михајловић: Труд појединаца да од Министарства сакрију податке о пословању 
Транспортгаса'' који је јавно доступан на интернет страници  
http://rs.n1info.com/Biznis/a672455/Mihajlovic-Trud-pojedinaca-da-od-Ministarstva-sakriju-
poslovanje-Transportgasa.html може се уочити наводна изјава министарке рударства и 
енергетике да ''.....Транспортгас, као ћерка фирма Србијагаса, није ускладио своје пословање 
са Законом о јавним предузећима, нити је извршио избор директора у складу са тим 
законом.'', односно ''да директор ........ потписује акте Транспортгаса иако није изабран у 
складу са законском процедуром, што самим тим поставља питање валидности свих аката 
које је као директор потписао.'' Нажалост, нисмо били у могућности да међу подацима који су 
јавно доступни на званичној интернет страници овог предузећа http://www.transportgas-
srbija.rs/o-nama/o-preduzecu/ пронађемо оне који би нам помогли у отклањању ове дилеме или 
пружили одговоре на горе постављена питања.  
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За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs 
 
Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 
молимо да нам се обратите путем електронске поште. 
 
 

У  Београду, 

дана 16. новембра 2020. године 

 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 
 


