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 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

Назив органа: 

Јавно предузеће Транснафта, Панчево  

Скраћен назив: 

ЈП Транснафта Панчево  

Адреса седишта: 

Змај Јове Јовановића 1, 26000 Панчево 

Матични број: 

20084731 

Порески идентификациони број: 

104061151 

Адреса за пријем поднесака: 

Змај Јове Јовановића 1, 26000 Панчево 

Адреса за пријем електронских поднесака: 

office@transnafta.rs 

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: 

Томислав Баста, директор 

Лице које се стара о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са 

израдом и објављивањем Информатора: 

Јадранка Јевтић, самостални стручни сарадник за информисање 

Датум првог објављивања Информатора: 

31.12.2007. 

Датум последње измене или допуне Информатора: 

30.4.2019. 

Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија 

Информатора: 

Бјелановићева 2, 11000 Београд, канцеларија 12, сваким радним даном од 7:30 до 15:30 

часова. 
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Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија): 

 

Српски, ћирилица: 

http://www.transnafta.rs/sr/naslovna/informator_o_radu/ 

 

 

Српски, латиница: 

http://www.transnafta.rs/sr_lat/naslovna/informator_o_radu/ 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

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

36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(„Службени гласник РС“ број 68/10) које је ступило на снагу 29.09.2010. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transnafta.rs/sr/naslovna/informator_o_radu/
http://www.transnafta.rs/sr_lat/naslovna/informator_o_radu/


Информатор о раду – ЈП Транснафта Панчево 
 

ЈП Транснафта Панчево | Ажурирано 30. април 2019. 5 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

2.1. Графички приказ организационе структуре ЈП Транснафта Панчево 

 
 

 

 

2.2. Наративни приказ организационе структуре ЈП Транснафта Панчево 

 
Oргани Предузећа су Надзорни одбор и директор.   

Надзорни одбор Предузећа има пет чланова, које именује Влада, од којих је један 

председник с тим да се један члан именује из реда запослених у Предузећу, док један 

члан мора бити независан члан. 

Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године.  

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава услове 

прописане законом којим се уређује правни положај jавних предузећа. 
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Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне 

стратегије; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности; усваја финансијске извештаје; надзире рад директора; доноси 

Статут Предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању друштава капитала и 

улагању капитала; усваја акт о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о 

својинској трансформацији; одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа; 

одлучује о куповини, продаји или издавању удела или акција у другом привредном 

субјекту; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; доноси 

одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима за обављање делатности од 

општег интереса која су пренета у својину Предузећа, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса; доноси одлуку о висини цена услуга 

обављања делатности од општег интереса, у складу са законом; доноси одлуку о висини 

цена услуга које нису од општег интереса, у складу са законом; закључује уговоре о раду 

са Директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о исплати 

стимулације за Директора и на предлог Директора доноси акт о исплати стимулације за 

извршног директора; именује чланове Комисије за ревизију и поверава јој послове који 

нису предвиђени овом одлуком и разрешава њене чланове; успоставља, одобрава и 

прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у 

складу са законом, Статутом и оснивачким актом; врши друге послове у складу са 

законом и Статутом. 

Надзорни одбор ЈП Транснафта Панчево: 

Бранко Јокић, дипл. машински инжењер, председник 

Ђура Кнежевић, мастер геолошких наука, члан 

Владимир Ћорић, дипл. правник ,члан 

Дарко Минић, дипл. инжењер машинства, независан члан 

Ранко Микетић, дипл. економиста, представник запослених 

Контакт: nadzorni.odbor@transnafta.rs 

Директора Предузећа именује Влада, на период од четири године, на основу спроведеног 

јавног конкурса. Јавни конкурс за именовање директора спроводи се у поступку 

прописаном законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. За директора се 

именује лице које испуњава услове предвиђене законом којим се уређује правни положај 

јавних предузећа. 

 

mailto:nadzorni.odbor@transnafta.rs


Информатор о раду – ЈП Транснафта Панчево 
 

ЈП Транснафта Панчево | Ажурирано 30. април 2019. 7 

 

Директор Предузећа представља и заступа Предузеће; организује и руководи процесом 

рада; води пословање Предузећа; одговара за законитост рада Предузећа; предлаже 

дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања и одговоран је 

за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног 

одбора; бира извршне директоре; бира представнике Предузећа у скупштини друштва 

капитала чији је једини власник Предузеће; закључује уговоре о раду са извршним 

директорима у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова; доноси појединачне акте 

Предузећа; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом, статутом и 

колективним уговором. 

Директор: Томислав Баста 

Контакт телефон: 021/489-0550 

Факс: 021/524-084 

e-mail: office@transnafta.rs 

Основне систематизоване организационе целине у Предузећу  су Кабинет директора, 

Интерни ревизор, Служба за људске ресурсе, седам пословних функција: Функција за 

транспорт, Функција за складиштење, Функција за правне послове, Функција за 

инвестиције, Функција за развој, Функција за финансијко-економске послове, Функција за 

системску подршку и Сектор за комерцијалне послове. 

У оквиру основних организационих целина организују се сектори и службе. Такође, могу 

се организовати и организационе целине нижег реда од сектора и служби, као што су:  

одељења или друге.  

Динамичку организациону структуру чине ad hoc организационе целине које се оснивају 

према потребама пословања повремених послова, послова за које је потребно унакрсно 

повезивање послова унутар систематизованих организационих целина или из других 

разлога који стварају потребу извршења послова Предузећа. 

 

Кабинет  директора (укупан број запослених – 9) 

У Кабинету директора обављају се протоколарни послови, послови саветника  директора, 

организациони послови, административно-технички и други логистички послови од 

значаја за рад директора, организација информисања у Предузећу, информисање 

јавности путем медија, организовање активности на реализацији интерног билетена, 

израда и ажурирање Информатора о раду Предузећа.  

Шеф кабинета : Вук Вујатовић 

 

mailto:office@transnafta.rs
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Интерни ревизор  (укупан број запослених - 1)                                                                                        

Интерни ревизор врши интерну ревизију Предузећа, прати и контролише спровођење 

закона, техничких и других прописа и интерних аката Предузећа, има право да захтева од 

одговорних лица све неопходне податке у вези ревизије, процењује степен ризика за 

Предузеће пословних активности које су предмет интерне ревизије и обавезан је да 

сарађује и координира рад са екстерном ревизијом. За свој рад одговара Надзорном 

одбору Предузећа и редовно извештава његове чланове о својим активностима. 

Интерни ревизор: др Емил Живков 

 

Служба за људске ресурсе (укупан број запослених - 3) 

У Служби за људске ресурсе обављају се следећи послови: обезбеђивања, развоја, 

одржавања, прилагођавања, усмеравања и коришћења људских потенцијала у 

остваривању мисије и визије коју је Предузеће дефинисало као стратегију пословања, уз 

истовремено уважавање индивидуалних потреба и циљева запослених. 

Шеф службе за љуске ресурсе: мр Ана Поповић Париповић.  

 

Функција за транспорт (укупан број запослених - 40) 

У Функцији за транспорт обављају се следеће послови: организација, координација и 

руковођење техничким пословима: транспортом нафте нафтоводима и транспортом 

деривата нафте продуктоводима, одржавањем објеката неопходних за пословање и 

обављање делатности предузећа; остваривање транспорта нафте нафтоводима и 

транспорта деривата нафте продуктоводима; праћење и контрола извршавања 

транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима; контрола 

и одржавање транспортних система за транспорт нафте и транспорт деривата нафте, 

ревитализација постојећих енергетских објеката Предузећа; руковање и одржавање 

складишних простора за нафту и деривате нафте; као и други послови  неопходни за 

пословање Предузећа по одлуци директора. 

Извршни директор за транспорт: Сава Ђурић 

У Функцији за транспорт организују се: 

• Сектор за транспорт  

 Руководилац сектора: Георге Русован 

• Сектор за одржавање 

 Руководилац сектора: Зоран Ђаковић 
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• Сектор за мерне системе 

            Руководилац сектора: Милан Анушјак 

• Служба за продају услуга транспорта 

            Шеф службе: Бранислав Лукач 

 

Функција за складиштење (укупан број запослених  – 17) 

У Функцији за складиштење  обављају се следећи послови: организација, координација и 

руковођење пословима руковања и одржавања складишних простора за нафту и 

деривате нафте; контрола извршавања уговорних обавеза из закључених уговора између 

Функције за складиштење и трећих лица; уговарање услуга складиштења нафте и 

деривата нафте; истраживања тржишта и анализа могућности пласмана услуга 

складиштења нафте и деривата нафте; представљање потенцијала за складиштење 

нафте и деривата нафте могућим клијентима, пропагандних послова и послова 

рекламирања потенцијала Предузећа у области складиштења. 

Извршни директор за складиштење: др Слободан Радишић 

У Функцији за складиштење организују се: 

• Сектор за опште послове складиштења 

            Руководилац сектора: Сања Јовановић 

• Сектор за логистику: 

            Руководилац сектора: Мирко Живковић 

o Служба за складиштење - Инсталација Лединци 

Управник инсталације: Ненад Станојевић  

o Служба за складиштење -Терминал Нови Сад 

Шеф службе: Милојко Главоњић 

 

Функција за правне послове (укупан број запослених - 16) 

У Функцији за правне послове обављају се следећи послови: организација, координација 

и руковођење  правним, кадровским и опште пословима и људским ресурсима; израда 

међународно-правних уговора; обављање правних послова из области спољне трговине; 

обављање статусно - правних и имовинско - правних послова неопходних за 

функционисање предузећа; израда уговора за цевоводни транспорт нафте и деривата 
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нафте; израда уговора којима се уређују односи предузећа са трећим лицима; кадровски 

послови, нормативно - правни послови; послови пријема поште и архивирања 

документације, послови везани за рад органа предузећа и други послови неопходни за 

пословање Предузећа по одлуци директора. 

Извршни директор за правне послове: Наташа Лечић 

У Функцији за правне послове организују се следећи сектори и службе: 

• Сектор за опште, правне и радно-правне послове  

 Руководилац сектора: Зоран Тодоровић 

o Служба за пријем, евиденцију, отпрему поште и архивирање докумената 

                     Шеф службе: Милосава Павловић 

• Сектор за имовинско-правне послове  

 Руководилац сектора: Небојша Боаров 

 

Функција за инвестиције ( укупан број запослених - 6)  

У Функцији за инвестиције обављају се следећи послови: организација, координација и 

руковођење пословима; израда планова трговине нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом; контрола извршавања уговорних 

обавеза из закључених уговора са трећим лицима; комерцијално уговарање везано за 

трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом; 

истраживања тржишта и анализа могућности пласмана нафте, деривата нафте, 

биогорива и компримованог природног гаса; пропагандних послова и послова 

рекламирања потенцијала Предузећа у области трговине нафтом, дериватима нафте и 

компримованим природним гасом. 

У Функцији за инвестиције организује се: 

• Сектор за инвестиције 

 Руководилац сектора: Дејан Гргић 

Извршни директор за инвестиције: Небoјша Лемајић 

 

Функција за развој (укупан број запослених – 5) 

У Функцији за развој обављају се следећи послови: организација, координација и 

руковођење процесом  развоја; руковођење укупном развојном функцијом Предузећа по 

принципу стратешког планирања и управљања; иницирање, креирање, предлагање и 
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пројектовање циљева и стратегија пословног развоја, припрема програма мера и акција 

за формирање, доношење и примену стратешких одлука Предузећа; предлагање 

концепције и елемената текућих, средњорочних и дугорочних политика и планова развоја; 

контрола остваривања политика и планова развоја Предузећа; предлагање елемената 

развојних пројеката, организација њиховог дефинисања и управљања, као и њихово 

праћење и контролисање при реализацији; као и други послови неопходни за пословање 

Предузећа по налогу Директора. 

Извршни директор за развој: Ивана Вучић 

У Функцији за развој организује се: 

• Сектор за развој  

 Руководилац сектора: Славиша Гавриловић 

 

Функција за финансијско - економске послове (укупан број запослених у функцији - 13) 

У Функцији за финансијско-економске послове обављају се следећи послови: 

организација, координација и руковођење финансијско - економским и рачуноводственим 

пословима; верификација новчане документације и инструмената плаћања; свакодневна 

контрола рачуна Предузећа код банака; фактурисање услуга комитентима; контрола 

обрачуна и плаћања; обављање књиговодствених и рачуноводствених послова за 

предузеће и други послови неопходни за пословање Предузећа по одлуци директора. 

Извршни директор за финансијко економске послове: др Богдан Кузмановић 

У Функцији за финансијско економске послове организују се: 

• Сектор за контролинг 

 Руководилац сектора: Драган Цветков 

• Сектор за финансијску оперативу 

 Руководилац сектора: Соња Плећаш 

• Сектор за рачуноводствене послове  

 Руководилац сектора: Звездана Милошевић 

• Сектор за зараде, накнаде зарада и друга примања  

 Руководилац сектора: Ранко Микетић 

 

 



Информатор о раду – ЈП Транснафта Панчево 
 

ЈП Транснафта Панчево | Ажурирано 30. април 2019. 12 

 

Функција за системску подршку (укупан број лица у функцији – 24) 

У Функцији за системску подршку обављају се следећи послови: организација, 

координација и руковођење процесом рада заштите животне средине; учешће у 

пројектима за имплементацију објеката за  спречавање загађења животне средине; 

израда свих врста елабората и документације из области заштите животне средине; 

послови организовања и одржавања информационог система Предузећа; послови 

безбедности и здравља на раду; послови заштите од пожара; послови управљања 

интегрисаним системом менаџмента; као и други послови неопходни за пословање 

Предузећа по налогу директора. 

Извршни директор за системску подршку: др Неџад Турковић 

У Функцији за системску подршку  организују се: 

• Сектор за заштиту животне средине  

Руководилац сектора: др Станислава Делић 

• Сектор за безбедност 

Руководилац сектора: Синиша Елесин 

• Сектор за информационе технологије 

 Руководилац сектора: Владан Поповић 

• Служба за заштиту од пожара и безбедност и здравље на раду 

 Шеф службе: Бранко Гочанин 

• Служба за интегрисани систем менаджмента 

Шеф службе: Јелена Ковић 

 

Ceктор за комерцијалне послове (укупан број лица у сектору - 12) 

У Сектору за комерцијалне послове обављају се следећи послови: организација, 

координација и руковођење комерцијалним пословима везаним за основне делатности 

предузећа, организовање благовремене набавке свих потребних средстава за несметан 

рад предузећа, израда тендерске документације са моделом уговора за набавку 

средстава неопходних за рад и функционисање Предузећа, преговарање и контрола 

извршавања уговорних обавеза из закључених комерцијалних уговора између предузећа 

и трећих лица; као и други послови неопходни за пословање Предузећа по одлуци 

директора.  

Руководилац Сектора за комерцијалне послове: Милан Влатковић 
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У Сектору за комерцијалне послове организују се: 

• Сектор за набавке  

 Руководилац сектора: / 

Служба за јавне набавке 

            Шеф службе: Драгана Радојловић 

• Сектор за опште комерцијалне послове и уговоре 

Руководилац сектора: Мирољуб Бабић 

Укупан број запослених у ЈП Транснафта Панчево, на дан 30.04.2019. године,  је 149. 

Укупан број запослених у предузећу, разврстан по полној структури, приказан је у табели. 

бр. 1.  

Табела бр. 1. Структура запослених према полу 

Структура запослених према 

полу 
Женски Мушки Укупно 

На дан: 30.04.2019. 46 102 148 

 

Графикон бр. 1. Структура запослених према полу 
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Укупан број запослених у предузећу, разврстан по старосној структури налази се у табели 

бр. 2. 

Табела бр. 2 Старосна структура запослених 

Старосна 

структура 

запослених 

До 20 

год. 

До 30 

год. 

До 40 

год. 

До 50 

год. 

До 60 

год. 

Преко 

60 год. 
Укупно 

На дан: 30.04.2019. 0 8 45 45 42 8 148 

 

 

Графикон бр. 2. Старосна структура запослених 

Укупан број запослених у Предузећу, разврстан по квалификационој структури налази се у 

табели бр. 3.  

Табела бр. 3. Квалификациона структура запослених 

Квалификациона 

структура 

запослених 

ДР МР ВС ВШС ССС НС ВК КВ ПК НК 
Укупно 

На дан: 

30.04.2019. 
6 2 73 15 36 0 6 10 0 0 

  148 
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Графикон бр. 3. Квалификациона структура запослених 

 

Табела бр. 4. Структура запослених по функцијама 

Организациона  
јединица 

Број 
запослених  

Број запослених на 
мировању 

Директор 1 1 

Кабинет директора 9   

Служба за људске ресурсе 3   

Интерна ревизија 1   

Функција за транспорт 40   

Функција за складиштење 17   

Функција за правне послове 16  

Функција за развој 5  

Функција за инвестиције 6  

Функција за финансијско-економске послове 13   

Функција са системску подршку 24  

Сектор за комерцијалне послове 12   

УКУПНО  147 1 
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Графикон бр. 4. Структура запослених по функцијама 

 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА 

 
Имена, надлежности и контакт информације Надзорног одбора и директора ЈП 

Транснафта Панчево дате су у поглављу 2.2. Наративни приказ организационе структуре.  

 

Извршни директор за транспорт                                                                        Сава Ђурић 

Функцијом за транспорт системски руководи Извршни директор за транспорт, а по 

овлашћењу директора представља и заступа предузеће у техничким пословима и који 

истовремено и руководи остваривањем транспорта нафте нафтоводима, односно 

деривата нафте продуктоводима, у ванредним ситуацијама и обавља друге послове у 

складу са актом о систематизацији радних места у Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 021/ 421-297 

Факс: 021/ 452-461 

Е-адреса: sava.djuric@transnafta.rs 

mailto:sava.djuric@transnafta.rs
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Извршни директор за складиштење                                          др Слободан Радишић 

Функцијом за складиштење системски руководи директор Функције за складиштење, по 

овлашћењу директора представља и заступа Предузеће у обављању складишних 

послова и обавља друге послове у складу са актом о систематизацији радних места у 

Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 021/ 4890-561 

Факс: 021/ 524-084 

Е-адреса: slobodan.radisic@transnafta.rs 

 

Извршни директор за правне послове                                                Наташа Лечић 

Функцијом за правне послове системски руководи Изврсни директор за правне послове,  а 

по овлашћењу директора представља и заступа предузеће у споровима пред судовима и 

државним и другим органима и организацијама и обавља друге послове у складу са актом 

о систематизацији радних места у Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 021/ 4890-572 

Факс: 021/ 524-084 

Е-адреса: natasa.lecic@transnafta.rs 

 

Извршни директор за инвестиције     ________                                       Небојша Лемајић 

Функцијом за инвестиције стратешки руководи Извршни директор за инвестиције, по 

овлашћењу Директора представља и заступа Предузеће у оквиру реализације послова  и 

обавља друге послове у складу са актом о систематизацији радних места у Предузећу и 

уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 011/ 2459-191 

Факс: 011/ 2459-430 

Е-адреса: nebojsa.lemajic@transnafta.rs 

 

mailto:слободан.радисиц@транснафта.рс
mailto:natasa.lecic@transnafta.rs
mailto:nebojsa.lemajic@transnafta.rs
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Извршни директор за развој                                                                               Ивана Вучић 

Функцијом за развој стратешки руководи Извршни директор за развој, по овлашћењу 

Директора представља и заступа Предузеће у оквиру развојних пројеката и послова и 

координира сарадњу са надлежним институцијама у циљу унапређења развојних 

пројеката и обавља друге послове у складу са актом о систематизацији радних места у 

Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 011/3033-200 

Факс:011/3033-200 

Е-адреса: ivana.vucic@transnafta.rs  

 

Извршни директор за финансијско - економске послове           др Богдан Кузмановић 

Функцијом за финансијско-економске послове системски руководи Извршни директор за 

финансијско економске послове, а по овлашћењу директора представља и заступа 

Предузеће у обављању економско финансијских послова и плаћања у земљи и 

иностранству и обавља друге послове у складу са актом о систематизацији послова у 

Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 021/ 489-05-52 

Факс: 021/ 524-084 

Е-адреса: bogdan.kuzmanovic@transnafta.rs 

 

Извршни директор за системску подршку                           др Неџад Турковић           

Функцијом за системску подршку системски руководи Извршни директор за системску 

подршку, а по овлашћењу директора представља и заступа предузеће у обављању 

послова из области информационих технологија, заштите животне средине, безбедности, 

ЗОП и БиЗР, интегрисаног система менаџмента и обавља друге послове у складу са 

актом о систематизацији радних места у предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 

Телефон: 021/ 489-05-50 

Факс: 021/ 524-084 

Е-адреса: nedzad.turkovic@transnafta.rs 

mailto:ivana.vucic@transnafta.rs
mailto:bogdan.kuzmanovic@transnafta.rs
mailto:nedzad.turkovic@transnafta.rs
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

У складу са чланом 62. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

бр.119/2012) и Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) рад ЈП Транснафта је јаван.  

Лице одговорно за тачност и доступност података: 

Томислав Баста,  директор 

Телефон: 021/489-0550 

Факс: 021/524-084 

Е-адреса: office@transnafta.rs 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама: 

Јадранка Јевтић, самостални стручни сарадник за информисање  

Телефон: 011/245-3195 

Факс: 011/ 245-9430 

Е-адреса: jadranka.jevtic@transnafta.rs 

Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: 

Јадранка Јевтић,самостални стручни сарадник за информисање 

Телефон: 011/245-3195 

Факс: 011/ 245-9430 

Е-адреса: jadranka.jevtic@transnafta.rs 

Радно време: 

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова 

Идентификациона обележја: 

ЈП Транснафта Панчево не издаје идентификациона обележја.  

Приступачност лицима са инвалидитетом: 

mailto:office@transnafta.rs
mailto:jadranka.jevtic@transnafta.rs
mailto:jadranka.jevtic@transnafta.rs
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Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, 

због постојања техничких баријера на улазу у просторије ЈП Транснафта Панчево у 

Панчеву, Новом Саду и Београду. 

Аудио и видео снимање: 

Аудио и видео снимање је дозвољено у канцеларијским просторијама ЈП Транснафта 

Панчево у Панчеву, Змај Јовина 1; Новом Саду, Грчкошколска 7; и Београду, 

Бјелановићева 2. 

Аудио и видео снимање инфраструктуре ЈП Транснафта Панчево (нафтовод, блок 

станице дуж трасе нафтовода, терминал у Новом Саду, мерна станица у Панчеву) није 

дозвољено јер предузеће обавља делатност од посебног значаја за одбрану Републике 

Србије. 

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

У складу са чланом 71. Закона о јавном предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/2016) и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) рад ЈП Транснафта је јаван. 

Током 2016.године тражен је годишњи извештај у вези са  применом  применом Закона о 

слободном приступу информација од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“бр.97/08,104/09-

др.закон 68/20, одлука УС и 107/2012). у писаној форми, одговор је послат на основу 

траженог захтева. 

Tokom 2016. године било је укупно 86 захтева за приступ информацијама ( од тога 83 

захтева од Института за јавне набавке и 3 захтева од медија која су се односила на 

питања пословања, донација,документације која се односила на јавне набавке). 

У току 2016. године ЈП Транснафта је редовно извештавало јавност о програму рада 

предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од 

интереса за јавност.  

Активности предузете у циљу информисања јавности о пословању ЈП Транснафта: 

• На интернет презентацији предузећа постављени су ревидирани финансијски 
годишњи извештаји, као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје, састав 
и контакт Надзорног одбора и директора, биографије,као и друга питања значајна 
за јавност; 

• Информатор о раду ажуриран је на месечном нивоу; 

• Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
поднет је Извештај о примени Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2016. години; 
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Током 2017.године тражен је годишњи извештај у вези са  применом  применом Закона о 

слободном приступу информација од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“бр.97/08,104/09-

др.закон 68/20, одлука УС и 107/2012). у писаној форми, одговор је послат у писаној 

форми на основу траженог захтева. 

Tokom 2017. године било је укупно 68 захтева за приступ информацијама ( од тога 66 

захтева од Института за јавне набавке и 2 захтева од медија која су се односила на 

питања пословања, донација,документације која се односила на јавне набавке ). 

Током 2018.( од 1.1.2018.до 31.12.2018.) године било је укупно 5 захтева за приступ 

информацијама ( пер захтева од медија су се односила на питања пословања,да ли 

издвајамо средства за медије и друге фирме за оглашавање). 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
Не односи се на ЈП Транснафта Панчево. 

 

7. ОПИС У ПОСТУПАЊУ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Не односи се на ЈП Транснафта Панчево. 

 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА - ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА 

 

Изворе домаћег права који регулишу правни оквир постојања и обављања делатности 

Предузећа можемо поделити на више основних група: 

1) изворе права који регулишу правни положај Предузећа, 

2) изворе права који регулишу обављање делатности Предузећа, 

3) изворе права који регулишу развојне активности, 

4) изворе права који регулишу заштиту животне средине, 

5) изворе међународног права, 

6) усвојене међународне стандарде Интегрисаног система менаџмента. 

Прву групу прописа, који регулишу правни положај Прадузећа, чине: оснивачки акт - 
Одлука о оснивању јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт 
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деривата нафте продуктоводима  која је усклађена са Законом о јавним предузећима  
Одлуком о усклађивању пословања јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и 
транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима   и Статут 
Предузећа. Статутом ЈП Транснафта Панчево утврђено је да Предузеће, поред 
енергетских делатности од општег интереса транспорта нафте нафтоводима и 
делатности транспорта деривата нафте продуктоводима, и других енергетских 
делатности, обавља и делатности пројектовања, изградње, надзора и одржавања 
цевовода, пружање инжењеринг и консалтинг услуга из области цевоводног транспорта, 
складиштења нафте и деривата нафте, као и спољнотрговински промет у оквиру 
регистрованих делатности.    

Законом о јавним предузећима се регулише правни положај јавних предузећа која 
обављању делатности од општег интереса, а нарочито оснивање, пословање, 
управљање, имовина и друга питања од значаја за њихов положај. На правни положај 
Предузећа, субсидијарно се примењује и Закон о привредним друштвима.  

У другу групу прописа, који регулишу обављање делатности Предузећа спада Закон о 

енергетици којим је уређен начин обављања делатности транспорта нафте нафтоводима, 

делатности транспорта деривата нафте продуктоводима, делатност складиштења нафте, 

деривата нафте и биогорива и других енергетских делатности.  

Начин обављања транспорта нафте нафтоводима у техничком смислу је регулисан 

Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника, као и Законом о транспорту опасних терета. Посебан пропис о 

условима транспорта нафте нафтоводима је Правилник о техничким условима за 

безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима.  

Складиштење обавезних резерви нафте и дериватa нафте Републике Србије регулисано 

је Законом о робним резервама и подзаконским прописима донетим на основу овог 

закона. 

На обављање услуге транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте 
продуктоводима, као и складиштења нафте и деривата нафте примењује се поред већ 
наведених прописа и Закон о метрологији, Правилник о минималним техничким условима 
за обављање трговине дериватима нафте и биогоривима.  
На обављање регистрованих делатности Предузећа, али и на свако друго редовно 
пословање примењује се Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, 
Закон o буџетском систему, Закон о рачуноводству, Закон о државном премеру и 
катастру, Закон о основама својинскоправних односа, Закон о јавној својини, и други 
закони и подзаконски прописи које Предузеће редовно примењује у обављању својих 
текућих активности.  
Обавеза и начин добијања лиценце за обављање енергетских делатности регулисан је 
Правилником о лиценци за обављање енергетских делатности и сертификацији.  
 
У трећу групу прописа, којима се регулишу развојне активности Предузећа спадају 

прописи о урбанистичком планирању, стратегије развоја, прописи који се односе на 

изградњу објеката и други прописи. 

Законом о енергетици је утврђено да су наведене делатности енергетске делатности од 
општег интереса. Овим законом је утврђена обавеза енергетских субјеката, па тиме и 
Предузећа, који обављају делатност транспорта нафте нафтоводом и делатност 
транспорта деривата нафте продуктоводом да у плану развоја, који се доноси за период 
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од пет година утврде динамику изградње нових и реконструкцију постојећих транспортних 
капацитета, изворе средстава и друге услове за развој транспортног система. Такође је 
утврђено да су ови субјекти одговорни за остваривање овог плана. 
План развоја Предузећа за период од пет година треба да буде усклађен са Стратегијом 
развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама до 2030. године и 
Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. године до 2020. године, Уредбом 
о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за систем продуктовода кроз 
Републику Србију, и урбанистичким плановима јединица локалних самоуправа је 
регулисано просторно и урбанистичко планирање на нивоу Републике Србије, односно 
јединице локалне самоуправе. 
Изградња енергетских објеката за обављање енергетских делатности које обавља 
Предузеће регулисана је Законом о планирању и изградњи, Законом о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника, Правилником о енергетској дозволи, 
Правилником о техничким условима за безбедан транспорт течних и гасовитих 
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за 
међународни транспорт, Правилником о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности и другим прописима, који регулишу 
добијање неопходних одобрења, дозвола и сагласности у поступку израде техничке 
документације. 
 
Посебну групу прописа од значаја како за обављање делатности Предузећа тако и за 
развојне пројекте чине прописи из области животне средине: Закон о заштити животне 
средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Уредба о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину, Правилник о садржини захтева о потреби процене 
утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 
на животну средину, Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
и други прописи из ове области. У ову групу спадају прописи којима се уређују области  
противпожарне заштите, области о заштити природе, ваздуха, заштити и начину 
коришћења вода и водног земљишта, шума и шумског земљишта, пољопривредног 
земљишта и други прописи. 
 

Међународни прописи од значаја за обављање делатности ЈП „Транснафта“ и за 

развојне активности Предузећа су: Оквирни споразум o институционалним основама за 

успостављање међудржавних система за транспорт нафте,  Протокол о потврђивању 

протокола уз оквирни споразум INOGATE за успостављање међудржавног система за 

транспорт нафте од Констанце (Румунија) до Омишља (Хрватска), са Анексом 1 за 

решавање спорова, Закон о потврђивању Протокола, Уговор о оснивању Енергетске 

заједнице између Европске Заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и 

Херцеговине, Републике Хрватске, БЈР Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, 

Републике Србије и Привремене Мисије УН на Косову у складу са Резолуцијом 1244 

Савета Безбедности Уједињених Нација, Споразум о стабилизацији и придруживању 

између Европске заједнице и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике 

Србије, са друге стране и други међународни прописи који директно или индиректно утичу 

на ову област.  

У шесту групу прописа које примењује Предузеће су интерна акта и усвојени 

међународни стандарди Интегрисаног система менаџмента ISO 9001; ISO 14001; BS 
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OHSAS18001; ISO27001; ISO 50001, за које је ЈП Транснафта Панчево добило 

сертификате. 

Списак назива домаћих, интерних и међународних прописа и који дефинишу правни 

положај и оквир обављања делатности Предузећа, а које Предузеће примењује у свом 

раду дат је у Табели 5. 

Табела бр. 5. Листа прописа који се примењују у ЈП „Транснафта“ Панчево 

ЛИСТА ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА КОЈЕ ЈП „ТРАНСНАФТА“ ПАНЧЕВО ПРИМЕЊУЈЕ У 
СВОМ РАДУ 

ДОМАЋИ ПРОПИСИ 

− Закон о јавним предузећима 

− Закон о привредним друштвима  

− Закон о енергетици  

− Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника 

− Закон о транспорту опасне робе 

− Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника 

− Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима 
и продуктоводима 

− Уредба о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви 
нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини 

− Закон о метрологији 

− Закон о облигационим односима 

− Закон о јавним набавкама  

− Закон о буџетском систему 

− Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији 

− Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте 

− Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за 
формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте 

− Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног 
дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви 
нафте и деривата нафте  

− Закон о планирању и изградњи  

− Закон о просторном плану Републике Србије од 2010.године до 2020. године 

− Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене система 
продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор - Нови Сад - Панчево - Београд - 
Смедерево  - Јагодина - Ниш) 

− Закон о локалној самоуправи 

− Закон о јавним путевима 

− Закон о железници  

− Закон о шумама 

− Закон о водама  

− Закон о електронским комуникацијама 

− Закон о културним добрима 

− Закон о експропријацији  
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− Закон о државном премеру и катастру 

− Закон о јавној својини 

− Закон о основама својинскоправних односа 

− Закон о раду 

− Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

− Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 

− Закон о здравственом осигурању  

− Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

− Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
ангажовање 

− Закон о заштити података о личности 

− Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цена приступа систему за 
транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима 

− Закон о платном промету  

− Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма 

− Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

− Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

− Закон о рачуноводству  

− Закон о буџетском систему 

− Закон о порезу на доходак грађана 

− Закон о порезима на имовину 

− Закон о порезу на добит правних лица 

− Закон о порезу на додату вредност 

− Закон о пореском поступку и пореској администрацији 

− Закон о јавним набавкама  

− Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова 

− Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра 
домаћег порекла 

− Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

− Закон о информационој безбедности 

− Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности 
од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи 
од посебног значаја 

− Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих 
система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери 
безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја 

− Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система 
од посебног значаја 

− Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих 
система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери 
безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја 

− Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и 
поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим 
системима од посебног значаја 

− Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности 
од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи 
од посебног значаја 

− Закон о безбедности и здрављу на раду 
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− Закон о заштити од пожара 

− Закон о заштити животне средине 

− Закон о облигационим односима 

− Закон о парничном поступку 

− Закон о извршењу и обезбеђењу 

− Закон о општем управном поступку 

 
ИНТЕРНИ ПРОПИСИ ПРЕДУЗЕЋА 

• Правни положај предузећа 

−  Одлука о оснивању Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт 
деривата нафте продуктоводима  

− Статут Јавног предузећа за транспорт нафте нафтовода и транспорт деривата нафте 
продуктоводима 

• Унутрашња организација и рад органа предузећа 

− Пословник о раду Надзорног одбора ЈП Транснафта Панчево  

− Одлука о образовању колегијума директора ЈП Транснафта Панчево 

− Правилник о унутрашњој организацији ЈП ''Транснафта'' Панчево 

• Административно пословање и информисање 

− Одлука о обележавању докумената 

− Одлука о објављивању општих и других аката на огласној табли у ЈП "Транснафта" 
Панчево 

− Правилник о печатима и штамбиљима ЈП Транснафта Панчево 

− Правилник о пословној коресподенцији 

− Правилник о пријему, евиденцији и отпремању поште у ЈП"Транснафта" Панчево 

− Правилник о архивирању и чувању аката 

− Правилник о информисању и иступању у јавности 

• Финансијско пословање и Интерна ревизија 

− Одлука о финансијском пословању ЈП "Транснафта" Панчево   

− Правилник о систему финансијског управљања и контроле у ЈП "Транснафта" Панчево 

− Одлука о употреби ликвидационог печата у ЈП "Транснафта" Панчево 

− Одлука о репрезентацији 

− Одлука о додели платних картица 

− Правилник о раду Комисије за ревизију 

− Методологија рада интерне ревизије 

− Повеља интерне ревизије 

− Правилник за обављање активности интерне ревизије 

• Рачуноводствено пословање 

− Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама   

− Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 
књиговодственог стања са стварним стањем у ЈП "Транснафта" Панчево 

− Правилник о рашоду и отуђењу сталних средстава и залиха ЈП ''Транснафта'' Панчево 

• Јавне набавке и други комерцијални послови 

− Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама  

− Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

− Одлука о магацинском пословању 
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• Транспортни систем 

− План реаговања и поступак обавештавања у случају акцидента на транспортном 
систему  

− Правила рада транспортног система 

• Складиштење нафте и дривата нафте 

− Правилник о ускладиштењу нафте и деривата нафте  

− Одлука о складиштењу деривата нафте 

− Одлука о рекламативним поступцима на складишту нафте - Терминал ЈП Транснафта 

− Одлука о рекламативним поступцима на складишту деривата нафте - погонског горива 
у Лединцима ЈП Транснафта 

− Одлука о допуштеним губицима на гасним уљима - евро дизелу услед испаравања при 
ускладиштењу на складишту погонског горива Лединци 

− Одлука о допуштеним губицима нафте при ускладиштењу на складишту Терминал 
Нови 

• Трговина нафтом и дериватима нафте 

− Правилник о обављању послова трговине нафтом и дериватима нафте 

− Одлука о поступку набавке нафте и деривата нафте   

− Одлука о односима у пријему, ускладиштењу и предаји нафтних деривата у пословима 
трговине 

− Одлука о начину утврдјивања велепродајних цена деривата нафте 

− Одлука о комерцијалном пословању 

− Одлука о пословању са иностранством 

• ЗОП и БиЗР 

− Одлука о случајевима и начину провере запослених да ли су под утицајем алкохола 
или других опојих средстава 

− Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у електричним 
постројењима, роковима прегледа и испитивања и зонама опасности у ЈП 
"Транснафта" Панчево 

− Правилник о додели средстава и опреме личне заштите на раду   

− Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета у ЈП 
''Транснафта'' 

− Правилник за коришћење и одржавање ''Еx'' електричних уређаја и инсталација у 
експлозивно угроженим просторима у ЈП ''Транснафта'' 

− Правила о заштити од пожара у ЈП Транснафта Панчево    

− Правилник о безбедности и здрављу на раду 

− Одлука о забрани пушења 

− Програм оспособљавања запослених у ЈП ''Транснафта'' Панчево за безбедан и 
здрав рад 

• Физичко техничка заштита објеката 

− Правилник о физичко техничкој заштити објеката Транснафта Панчево 

• Заштита информационог система 

− Правилник о безбедности информационо - комуникацоног система ЈП "Транснафта" 
Панчево 

• Службена возила 

− Одлука о коришћењу слузбених возила у ЈП Транснафта Панчево 
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• Радно правни односи Закон о раду и Колективни уговор 

− Колективни уговор 

− Колективни уговор за ЈП "Транснафта" Панчево  

− Кодекс пословне етике 

− Правилник о систематизацији послова у ЈП ''Транснафта'' Панчево  

− Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне 
помоци у ЈП "Транснафта" Панчево  

− Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате накнаде 
трошкова и других примања 

− Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП "Транснафта" Панчево 

− Правилник о пословној тајни 

− Правилник о стручном усавршавању 

− Одлука о распореду радног времена и кућном реду у пословним просторијама ЈП 
''Транснафта'' 

− Одлука о прерасподели радног времена 

− Правилник о накнадама трошкова за слузбено путовање у иностранство 
  

МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ 

− Закон о потврђивању Протокола уз Оквирни споразум ИНОГАТЕ за успостављање 
међудржавног система за транспорт нафте од Констанце (Румунија) до Омишља 
(Хрватска), са Анексом 1 за решавање спорова 

− Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 
стране 

− Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске 
заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, 
Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне 
Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову 
у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација 

− Закон о потврђивању оквирног споразума о институционалним основама за 
успостављање међудржавних система за транспорт нафте и гаса  

 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

ЈП Транснафта пружа услуге транспорта нафте нафтоводом и складиштења нафте и 

деривата нафте. 

ЈП Транснафта обавља делатност транспорта нафте нафтоводом који се простире на 

траси од реке Дунав на граници са Републиком Хрватском до Панчева, у укупној дужини 

од 154,4 км. Припадајућу инфраструктуру нафтовода чини терминал у Новом Саду са две 

резервоарске јединице за нафту од по 10.000 м3, диспечерским центром и пумпном 

станицом,  осам блок станица дуж трасе нафтовода и мерна станица у Панчеву. 
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Гледано са технолошког аспекта овај транспортни систем може да обавља следеће 

функције: 

• транспорт увозне нафте од Сотина (граница са Републиком Хрватском) до 

Рафинерије нафте Нови Сад; 

• транспорт увозне нафте од Сотина (граница са Републиком Хрватском) до 

Рафинерије нафте Панчево; 

• складиштење увозне нафте; 

• пријем и складиштење домаће нафте из Елемира (Кикинда-Мокрин); 

• отпрема нафте из резервоарског простора ЈП Транснафта за Рафинерију нафте 

Нови Сад и Рафинерију нафте Панчево. 

Транспортни систем 

Систем цевоводног транспорта нафте подељен је на две деонице: ДН – 1 и ДН – 2. 

Саставни делови инфраструктуре  транспортног система су и терминал у Новом Саду, 

мерна станица у Панчеву, пумпна станица и инсталација за оптички кабл. 

▪ Деоница нафтовода ДН-1  

Дужина нафтовода деонице ДН-1 нафтовода од границе са Републиком Хрватском до 

Новог Сада (Терминал Нови Сад/Рафинерија) износи 63,4 км. Спољашњи пречник 

нафтовода је 660 мм (26''), односно целокупна запремина цевовода износи приближно 

21.212 м3.  

▪ Деоница нафтовода ДН-2  

Дужина нафтовода деонице ДН-2 нафтовода од Новог Сада (Терминал Нови 

Сад/Рафинерија Нови Сад) до Панчева (Мерна станица) износи 91 км. Спољашњи 

пречник нафтовода је  457 мм (18''), а целокупна запремина цевовода износи приближно 

14.200 м3. 

Складишни капацитети 

Поред основне делатности транспорта нафте нафтоводом, ЈП Транснафта се бави и 

складиштењем нафте и деривата нафте.  

ЈП Транснафта бави се складиштењем обавезних резерви нафте и деривата нафте за 

потребе државе. 

ЈП Транснафта на складишту терминал Нови Сад располаже капацитетом два резервоара 

у којима је ускладиштена нафту за потребе обавезних резерви Републике Србије, а у току 

је изградња још два складишна капацитета за исте намене. 
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Резервоари на складишту Терминал Нови Сад су међусобно повезани манипулативним 

цевоводима у циљу неопходног преусмеравања нафте, и опремљени радарским 

мерилима нивоа са сензорима за мерење притиска и температуре, као и са индикатором 

нивоа воде у резервоару као и системом за противпожарну заштиту и парним грејачима 

за грејање нафте. 

На складишту Терминал Нови Сад налазе се пумпна станица, резервоарски простор, 

манипулативни цевоводи, ватрогасна станица, трафо станица, портирница, главна 

управна зграда и радионица са магацинским простором. 

ЈП Транснафта је корисник и складишних капацитета у Лединцима где су ускладиштeни 

деривати нафте за потребе обавезних резерви Републике Србије.  

Складиште Лединци је енергетски субјекат лиценциран од стране Агенције за енергетику 

Републике Србије за послове складиштења и трговине дериватима нафте. 

Складиште представља комплексан систем са свим неопходним манипулативно-

технолошким елементима који покривају могућност пријема и отпреме деривата нафте са 

неколиковидова транспорта, опремљено најсавременијим системима - опремом за пријем 

и отпрему деривата нафте (волуметријом), као и електронском аутовагон вагом.  

Складиште поред наведеног поседује и сопствене капацитете из домена Заштите од 

пожара. 

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Предузеће као транспортер је дужно да омогући коришћење транспортног система, на 

принципу јавности и недискриминације, у складу са техничким могућностима и у 

зависности од слободног капацитета  транспортног система. 

О приступу систему за транспорт нафте нафтоводом, одлучује транспортер на начин и по 

поступку прописаном законом којим се уређује област енергетике. 

Приликом закључивања уговора о транспорту корисник је дужан да достави: 

• доказ о поседовању лиценце за трговину нафтом и дериватима нафте; 

• доказ о поседовању лиценце за производњу деривата нафте, односно доказ о 

обезбеђењу преузимања транспортоване нафте; 

• банкарску гаранцију/депозит  за обезбеђење плаћања за транспортоване количине 

мање од милион тона годишње; 
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• соло меница за обезбеђење плаћања за транспортоване количине преко милион 

тона годишње; 

• соло меница за обезбеђење плаћања уговорне казне за предају на транспорт 

мање од 90% уговорене количине нафте; 

• доказ о поседовању уговора са КО која испуњава услове ових правила; 

• полису о осигурању нафте у транспорту; 

• сертификат квалитета нафте коју транспортује. 

Након закључења уговора о транспорту а најкасније пет дана пре почетка транспорта 

корисник је дужан да транспортеру поднесе  захтев за  транспорт за сваку шаржу 

појединачно 

Захтев за транспорт је документ транспортера, у форми обрасца, у који корисник уноси 

следеће податке: 

• број уговора; 

• модалитет транспорта са дефинисаним местом пријема и местом предаје; 

• врсту нафте; 

• количину нафте; 

• лице овлашћено од стране корисника да у његово име и за његов рачун преда 

нафту транспортеру у месту отпреме;  

• лице овлашћено од корисника да у његово име и за његов рачун преузме нафту од 

транспортера на месту предаје;  

• ангажовану КО; 

• планирани датум почетка транспорта. 

Образац захтева садржи и рубрику за одобрење транспорта коју попуњава овлашћено 

лице транспортера одмах по пријему захтева. 

Захтев са попуњеном рубриком којом транспортер одобрава транспорт прослеђује 

кориснику, по правилу, путем телефакса. 

У случају немогућности да се транспорт нафте изврши у складу са захтевом, транспортер 

наводи ову околност, са разлозима немогућности транспорта нафте и могућем датуму 

почетка транспорта, односно другим  елементима за транспорт нафте у складу са 

уговором о транспорту.   
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Табела бр. 6. Транспорт сирове нафте 

 Транспорт сирове нафте (т) 

 2016 2017 2018 

Увозна 2.201.770,66 2.456.113,80 2.681.797,60 

Домаћа 720.839,46 685.631,43 670.037,21 

Укупно 2.922.610,12 3.141.745,23 3.351.834,80 

 

Табела бр.7. Складиштење нафте и деривата нафте 

Складиштење нафте и деривата нафте 

2015 2016 2017 

нафта(t) деривати 

нафте 

нафта(t) деривати 

нафте(t)  

нафта(t) деривати 

нафте(m3) 

15.974 0 15.974 14.421 15.956 28.718 
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Табела бр. 8. Подаци о приходима 

Приходи                                                                                                                                                                          (у динарима) 

Назив прихода 
Одобрено за 
2017. годину 

Остварено у 
2017. години 

Одобрено за 
2018. годину 

Остварено у 
2018. години 

Одобрено за 
2019. годину 

Приходи од продаје 1.138.115.169 1.095.360.016 1.286.712.609 1.238.544.091 1.383.786.012 

Приходи од трговине 0 0 0     

Приходи од закупнина 0 0 0     

Приходи од камата 9.370.000 12.320.706 990.970 5.042.983 4.364.000 

Позитивне курсне разлике 144.000 20.370 0 17.827   

Остали финансијски приходи 0 0       

Добици по основу продаје 
опреме 

0 0       

Вишкови 0 0       

Приход од смањења обавеза 0 0       

Приходи од укидања 
дугорочних резервисања 

0 0       

Остали непоменути приходи 5.500.000 7.347.295 4.400.000 9.694.130 4.400.000 

Приходи од усклађивања 
вредности имовине која се 
исказује по фер вредности 

1.000.000 1.280.000 1.000.000 581.859 1.000.000 

Приходи, ефекти промене 
рачуноводствене политике и 
исправке грешака из ранијих 
година 

0 0 0 55.506   

Укупно 1.154.129.169 1.116.328.387 1.293.103.579 1.253.936.396 1.393.550.012 
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Табела бр. 9. Подаци о расходима 

Расходи                                                                                                                                                                               (у динарима) 

Назив трошка 
Одобрено за 
2017. годину 

Остварено у 
2017. години 

Одобрено за 
2018. годину 

Остварено у 
2018. години 

Одобрено за 
2019. годину 

Набавна вредност продате робе 0 0 0 0 0 

Трошкови осталог материјала 34.645.000 19.009.392 43.870.000 15.806.000 31.800.000 

Трошкови горива и енергије 74.520.000 61.141.485 85.666.000 62.191.000 85.556.000 

Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 

244.043.898 227.400.193 244.511.575 233.001.823 262.764.711 

Трошкови доприноса на зараде и 
накнаде зараде на терет послодавца 

43.683.858 40.704.634 43.767.571 41.636.384 47.034.884 

Трошкови накнада по привременим 
и повременим пословима 

0 0 1.710.000 1.048.385 3.315.000 

Трошкови накнада по уговору о 
делу 

2.848.580 2.429.697 2.142.095 2.142.095 2.129.100 

Трошкови накнаде члановима 
Управног и Надзорног одбора 

4.137.171 4.147.994 4.284.171 4.284.171 4.258.208 

Остали лични расходи и накнаде 14.980.500 14.761.207 27.772.232 23.777.326 32.783.500 

Трошкови транспортних услуга 13.610.000 3.995.816 8.165.004 3.946.874 8.135.000 

Трошкови услуга одржавања 57.377.000 41.838.250 94.790.000 37.302.868 79.130.000 

Трошкови закупнина 1.150.400 794.634 2.000.000 618.121 638.000 

Трошкови сајмова 0 0 0 0 0 

Трошкови рекламе и пропаганда 2.050.000 2.297.390 2.450.000 2.438.900 2.450.000 

Трошкови осталих услуга 78.708.436 52.154.896 85.857.144 60.333.468 107.115.502 

Трошкови амортизације и 
резервисања 

208.488.795 166.357.659 174.808.279 195.734.169 207.577.574 

Трошкови непроизводних услуга 38.959.700 28.453.936 44.639.000 18.643.721 52.578.100 

Трошкови репрезентације 1.600.000 1.556.420 2.000.000 2.006.551 2.000.000 
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Наставак табеле бр. 9 Подаци о расходи                                                                                                                                                             

Трошкови премије осигурања 114.000.000 103.091.832 136.365.438 131.295.610 152.391.509 

Трошкови платног промета 1.403.000 1.203.578 3.098.000 1.213.895 1.660.000 

Трошкови чланарина 2.183.752 1.465.257 2.000.000 1.556.856 1.843.000 

Трошкови пореза 49.470.000 44.894.046 47.965.561 44.955.827 34.066.060 

Остали нематеријални трошкови 12.989.040 10.314.172 14.308.374 11.260.944 15.584.000 

Расходи камата 9.785.742 192.569 7.525.570 197.640 9.390.288 

Негативне курсне разлике 80.000 69.612 80.000 43.531 96.000 

Расходи од учешћа у губтку 
придружених правних лица 

0 0 0 0 0 

Губици по основу расхода и продаје 
некретнина и опреме 

0 0 0 6.289.541 0 

Мањкови 0 0 0 515.190 0 

Расходи по основу директно 
отписаних потраживања 

0 0 0 1.002.982 0 

Расходи по основу кала 0 0 0 0 0 

Остали непоменути расходи 3.100.000 3.484.613 4.750.000 3.154.856 16.950.000 

Обезвређење нематеријалних 
улагања 

0 0 0     

Обезвређење постројења и опреме 0 0 0     

Обезвређење дугорочних 
финансијских пласмана и ХОВ 

0 0 0     

Обезвређење залиха материјала 0 0 0     

Обезвређивање потраживања и 
краткорочних финанс.пласмана 

0 0 0     

Расходи и исправке грешки ранијих 
година 

0 434.063 0 26.162.298   

Укупно 1.013.814.870 832.193.344 1.084.526.014 932.561.026 1.161.246.436 
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Подаци о јавним набавкама се у складу са Законом објављују на Порталу јавних набавки, 

http://portal.ujn.gov.rs/, као и на интернет презентацији предузећа: 

http://transnafta.rs/sr_lat/naslovna/tenderi/javne_nabavke/ 

План набавки за 2017. годину 

На основу сагласности Владе, Решењем о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања Јавног предузећа ''Транснафта'', Панчево за 2017. годину, број 05 број 023-

1066/2017 од 09.02.2017. године, објављеног у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 

бр. 9/2017 од 10.02.2017. године и на основу  Одлуке од стране Надзорног одбора ЈП 

Транснафта Панчево, број 59-1 од 20.02.2017. године, усвојен је План набавки за 2017. 

годину, број 59-1/1 од 20.02.2017. године. 

Такође, саствни део Плана набавки је и Одлукa о пословној тајни, донета од стране 

Надзорног одбора ЈП Транснафта Панчево, број 59-2 од 20.02.2017. године, а која се 

односи на процењене вредности набавки планираних за 2017. годину. 

План набaвки за 2017. годину се налази на следећем линку: 

http://www.transnafta.rs/files/doc/PLAN2017.pdf 

Реализације ЈН за I, II, III и IV квартал 2017. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/02/REALIZACIJA-JN-ZA-I-II-III-i-IV-KVARTAL-

2017.pdf 

План набавки за 2018. годину 

На основу сагласности Владе, Решењем о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања Јавног предузећа ''Транснафта'', Панчево за 2018. годину, број 05 број 023-

1816/2018 од 01.03.2018. године, објављеног у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 

бр. 016/2018 од 05.03.2018. године и на основу  Одлуке од стране Надзорног одбора ЈП 

Транснафта Панчево, број 76-1 од 07.03.2018. године, усвојен је План набавки за 2018. 

годину, број 76-1/1 од 07.03.2018. године. 

Такође, саствни део Плана набавки је и Одлукa о пословној тајни, донета од стране 

Надзорног одбора ЈП Транснафта Панчево, број 76-2 од 07.03.2018. године, а која се 

односи на процењене вредности набавки планираних за 2018. годину. 

План набaвки за 2018. годину се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-NABAVKI-ZA-2018.-GODINU.pdf 

 

Реализацијa ЈН за I квартал 2018. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-

content/uploads/2018/03/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_PRVI_KVARTAL_2018_

GODINE_DMS.pdf 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://transnafta.rs/sr_lat/naslovna/tenderi/javne_nabavke/
http://www.transnafta.rs/files/doc/PLAN2017.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/02/REALIZACIJA-JN-ZA-I-II-III-i-IV-KVARTAL-2017.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/02/REALIZACIJA-JN-ZA-I-II-III-i-IV-KVARTAL-2017.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-NABAVKI-ZA-2018.-GODINU.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_PRVI_KVARTAL_2018_GODINE_DMS.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_PRVI_KVARTAL_2018_GODINE_DMS.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/03/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_PRVI_KVARTAL_2018_GODINE_DMS.pdf


Информатор о раду – ЈП Транснафта Панчево 
 

ЈП Транснафта Панчево | Ажурирано 30. април 2019. 37 

 

Реализацијa ЈН за II квартал 2018. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-

content/uploads/2018/07/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_DRUGI_KVARTAL_2018.

pdf 

Реализацијa ЈН за III квартал 2018. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/IZVE%C5%A0TAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-II-i-

III-KVARTAL.pdf 

Измена плана набаки за 2018. годину, ИЗМЕНА БРОЈ 1 

Одлуком Надзорног одбора, број 85-2 од  23.10.2018. године, о усвајању Измена и допуна 

Плана набавки ЈП Транснафта Панчево за 2018. годину (ИЗМЕНА БРОЈ 1), број 85-2/1 од 

23.10.2018. године, које су ступиле на снагу дана 11.10.2018. године, давањем 

сагласности Владе на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП 

Транснафта за 2018. годину., Службени гласник број 076/2018 од 12.10.2018. године, 

измењене су ставке које се налазе на следећем линку: 

 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/Plan-nabavki-za-2018.-godinu_IZMENA-BROJ-

1.pdf 

Реализацијa ЈН за IV квартал 2018. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izveštaj-o-realizaciji-JN-za-I-II-III-i-IV-kvartal-

2018.-god.pdf 

План набавки за 2019. годину 

На основу сагласности Владе, Решењем о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања Јавног предузећа ''Транснафта'', Панчево за 2019. годину, број 05 број 023-

1746/2019 од 21.02.2019. године, објављеног у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 

бр. 012/2019 од 22.02.2019. године и на основу  Одлуке од стране Надзорног одбора ЈП 

Транснафта Панчево, број 93-5 од 27.02.2019. године, усвојен је План набавки за 2019. 

годину, број 2078/1-2019 од 27.02.2019. године. 

Такође, саствни део Плана набавки је и Одлука о пословној тајни, донета од стране 

Надзорног одбора ЈП Транснафта Панчево, број 93-6 од 27.02.2019. године, а која се 

односи на процењене вредности набавки планираних за 2019. годину. 

План набавки за 2019. годину се налази на следећем линку: 

 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/03/Plan-nabavki-za-2019..pdf 

Реализацијa ЈН за I квартал 2019. године се налази на следећем линку: 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/04/IZVESTAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-KVARTAL-

2019-1.pdf 

http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/07/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_DRUGI_KVARTAL_2018.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/07/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_DRUGI_KVARTAL_2018.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/07/IZVESTAJ_O_REALIZACIJI_NABAVKI_ZA_DRUGI_KVARTAL_2018.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/IZVE%C5%A0TAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-II-i-III-KVARTAL.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/IZVE%C5%A0TAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-II-i-III-KVARTAL.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/Plan-nabavki-za-2018.-godinu_IZMENA-BROJ-1.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2018/10/Plan-nabavki-za-2018.-godinu_IZMENA-BROJ-1.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izveštaj-o-realizaciji-JN-za-I-II-III-i-IV-kvartal-2018.-god.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izveštaj-o-realizaciji-JN-za-I-II-III-i-IV-kvartal-2018.-god.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/03/Plan-nabavki-za-2019..pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/04/IZVESTAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-KVARTAL-2019-1.pdf
http://transnafta.rs/wp-content/uploads/2019/04/IZVESTAJ-O-REALIZACIJI-JN-ZA-I-KVARTAL-2019-1.pdf
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Табела бр. 10. Донације и спонзорства  у 2016.години 

 
ДОНАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ     

                                                                             

 Реализовани захтеви  
За хуманитарне сврхе     17 

За спортске активности/аматерски спорт 8 

За донације  /остале намене / 15 

 
Укупно реализованих захтева за донације  

 
40 

  
СПОНЗОРСТВА У 2016. ГОДИНИ                

                

         Реализовани захтеви 

Сви облици спонзорстава 12 

Укупно реализованих захтева за 
спонзорство 

12 

 

Табела бр. 11.  Донације и спонзорства у 2017.години 

  
 ДОНАЦИЈЕ  У  2017. ГОДИНИ     

 
 Реализовани захтеви 

За хуманитарне сврхе 12 

За спортске активности/аматерски спорт/   9 

За донације   /oстале намене/ 21 

Укупно реализованих захтева за донацију 42 

 
СПОНЗОРСТВА У 2017. ГОДИНИ                

                 
Реализовани захтеви 

Сви облици спонзорства  
                                  10  

  
Укупно реализованих захтева за 
спонзорство 

 
10 
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Табела бр. 12. Донације и спонзорства у 2018.години 

 
ДОНАЦИЈЕ  У  2018. ГОДИНИ    

                                                                             
 Реализовани захтеви 

За хуманитарне сврхе 9 

За спортске активности/аматерски спорт/ 9 

За донације   /oстале намене/ 16 

Укупно реализованих захтева за донацију 34 

 
СПОНЗОРСТВА У 2018. ГОДИНИ     

                 
Реализовани захтеви 

Сви облици спонзорства                                   12 

 Укупно реализованих захтева за     
спонзорство  

 
12 

 

Табела бр. 13. Донације и спонзорства до 31.03.2019.године 

 
ДОНАЦИЈЕ  У  2019. ГОДИНИ    

                                                                             
 Реализовани захтеви 

За хуманитарне сврхе 3 

За спортске активности/аматерски спорт/ 7 

За донације   /oстале намене/ 8 

Укупно реализованих захтева за донацију 18 

 
СПОНЗОРСТВА У 2019. ГОДИНИ     

                 
Реализовани захтеви 

Сви облици спонзорства                                   7 

 Укупно реализованих захтева за     
спонзорство  

7 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Зараде запослених у ЈП Транснафта Панчево у 2018. години исплаћене су у складу са 

усвојеним Програмом пословања за 2018. годину. 

Зараде у 2018. години нису увећаване. Зарада запослених, дефинисана Уговором о раду 

и Колективним уговором за ЈП Транснафта Панчево, усклађена је са Законом о 

утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), 

Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 и 113/2017) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(„Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).  

Планирани трошкови накнада за Надзорни одбор сагласни су са Законом о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12) и Одлуком Владе из септембра 2016. године 

који се односи на мерила за утврђивања највишег износа накнада за рад председника и 

чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика 

организовања чији је оснивач Република Србија. 

Од оснивања, ЈП Транснафта остварује добит, коју расподељује на начин који утврђује 

Оснивач, док се део остварене добити који остаје на располагању Предузећу 

расподељује одлуком Надзорног одбора, а на основу закона и у складу са Колективним 

уговором за ЈП Транснафта.  

Према финансијском извештају ЈП Транснафта за 2018. годину, остварена је добит у 

износу 269.044  хиљаде динара. Добит из 2017. године распоређена је на следећи начин: 

1. Део износа од 118.372.339,06 динара усмерен је Оснивачу,Влади Републике 

Србије 

2. Део средстава од 118.372.339,06 динара усмериће се на инвестиције, 

Директор Томислав Баста постављен је на функцију од стране Владе Републике Србије и 

његова нето зарада износи 152.732,61 РСД без минулог рада. 

Месечна накнада за надзорни одбор из редова запослених износи 43.391,00 динара. 
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Табела бр.14. Зараде запослених разврстане по стручној спреми 

Категорије 

запослених 
Нето зарада без минулог рада 

ВСС 105.272,07 

ВС 86.531,08 

ССС 74.492,28 

 

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

 

Нематеријална улагања, земљиште и грађевински објекти 

Табела бр. 15. Нематеријална улагања, земљиште и грађевински објекти/подаци 

о средствима за рад 

Врста 
Kњиговодствена вредност на дан  

31.12.2018. (рсд) 

Нематеријалана улагања 68.483.076,55 

Земљиште 36.510.070,00 

Пословни простор 24.711.899,77 

Нафтовод 1.226.885.158,33 

Резервоари и делови резервоара 390.867.043,79 

Остали цевоводи 5.500.963,59 

Остали објекти 195.323.903,77 

Постројења и опрема 
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Табела број 16. Постројења и опрема 

Врста 
Kњиговодствена вредност на дан  

31.12.2018. (рсд) 

Oпрема посебне намене 455.131.599,93 

Рачунари и рачунарска опрема 38.100.697,53 

Путнички аутомобили 34.618.679,44 

Ватрогасна и теретна возила 28.529.234,31 

Kaнцеларијски намештај 5.278.941,31 

Средства везе 15.358.074,73 

Oстала опрема 2.633.614,86 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

ЈП Транснафта поседује информације које су везане за обављање послова из њене 

надлежности, а исте се углавном у писаном облику чувају у архиви предузећа у папирној 

форми. Изузетно, поједине информације се налазе и на другим електронским носачима.  

На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду Предузећа налазе се најзначајније 

врсте докумената, која према локацији и начину чувања података можемо издвојити у две 

групе:  

• подаци ускладиштени на радним станицама 

• подаци ускладиштени на серверима 

 

Тренутно постоји 10 рачунара који имају улогу сервера, 7 у Бјелановићевој у Београду и 

по један у Змај Јовиној у Панчеву, Грчкошколској и на Терминалу у Новом Саду. 
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Заштита података 

Кориснику се препоручује да рачунар заштитити сцреенсавер лозинком ради спречавања 

неовлашћеног коришћења рачунара у случају када није у канцеларији, а оставља укључен 

рачунар. Корисник лозинку поставља према свом нахођењу. 

Корисници лична документа чувају на свом рачунару, а заједничка службена документа на 

интранет порталу у одговарајућем фолдеру. Структура фолдера и подфолдера за сваку 

пословну целину се дефинише према захтевима Директора функција, Руководилаца 

сектора и Шефова служби, а у договору са администраторима Службе. Подаци се могу 

чувати и размењивати и преко локалних фајл сервера, али администратори Службе не 

гарантују за садржај и безбедност тих података. 

 

Заштита од вируса 

Приликом прикључења на мрежно окружење, на сваки рачунар поставља се лиценцирани 

антивирусни софтвер. Сваких 60 минута се на рачунар, аутоматски са локалног сервера, 

инсталирају нове антивирусне дефиниције. Инсталација се обавља у позадини и 

аутоматски, без учешћа корисника персоналног рачунара. Скенирање на вирусе се 

обавља у реалном времену, у току рада корисника. 

 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

Подаци о раду јавног предузећа Транснафта чувају се у архиви предузећа. ЈП 

Транснафта поседује записнике са седница, одлуке и закључене уговоре. 

 

Подаци о врстама информација: 

• Белешке са седнице колегијума 

• Записнике са седница Управног одбора 

• Записник са седнице Надзорног одбора 

• Уговори  
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Рад ЈП Транснафта је јаван. Увид у документа омогућава се тражиоцу у складу са 

Законом о приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), осим у случају искључења и ограничења јавности рада. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези 

са радом ЈП Транснафта и које се налазе на неком документу који је у поседу предузећа, 

може се поднети ЈП Транснафта на неки од следећих начина: 

• У писаној форми на поштанску адресу:  

ЈП Транснафта 

Змај Јовина 1 

26000 Панчево 

• Електронски на емаил адресу: office@transnafta.rs 

• Усмено, на записник у Служби за информисање, у ЈП Транснафта, Бјелановићева 

2, Београд, радним данима између 7:30 и 15:30 часова 

• Факсом, на број 011/245-9430 

 

Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ 

информацијама од јавног значаја: 

 

1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за 

приступ информацијама; 

2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца 

захтева и што прецизнији опис информације која се тражи; 

3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације; 

4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити 

нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа 

на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује 

информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна; 

5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове 

умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а 

не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по закону. 

Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником које је утврдила 

Влада Републике Србије.   

mailto:office@transnafta.rs
http://www.shema.gov.rs/media/172110/uredba_o_visini_naknade_nuznih_troskova-informacije_od_javnog_zna_aja.pdf
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Обавезе плаћања нужних послова ослобођени су новинари, када копију документа 

захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када 

копију докумената захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када 

се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 

становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не 

мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи 

или објављена на интернету. 

У досадашњој пракси ЈП Транснафта није наплаћивало ни трошкове умножавања 

нити трошкове упућивања тражених докумената.  

6. ЈП Транснафта је дужно да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 

48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.  

Обавеза да се информација достави „без одлагања“ је основна и значи да ће ЈП 

Транснафта одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини. 

Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, ЈП 

Транснафта ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то учини одмах. 

Све друге информације ЈП Транснафта ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када 

није могуће захтеву удовољити у  року од 15 дана због потребе да се тражене 

информације прикупе, ЈП Транснафта ће о томе обавестити тражиоца у року од 

седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем току ће 

удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана.  

7. ЈП Транснафта је обавезно да омогући приступ информацији или да донесе 

решење којим ће се захтев у потпуности или делимично одбити из разлога 

који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења уместо 

поступања по захтеву није допуштено; 

8. У случају да ЈП Транснафта донесе решење којим се захтев одбија, или у случају 

да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац 

захтева има право да упути жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности.  

9. Подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности и у односу на закључак којим се 

његов захтев одбацује. 
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Овлашћено лице 

 

 Директор ЈП Транснафта, на основу члана 49. став 1 Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04) именовао је 

Јадранку  Јевтић, самосталног стручног сарадника за информисање, као овлашћено лице 

за решавање  захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга 

рада ЈП Транснафта. 

 

 

 

У наставку се налазе: 

 

1. Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја које се траже од ЈП 

Транснафта. Овај образац није обавезујући, тако да ће бити разматрани и захтеви 

који не буду поднети на приложеном обрасцу. 

2. Образац жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и података о 

личности у случају да орган власти није поступио или је делимично поступио по 

захтеву за приступ информацијама од јавног значаја.  
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ЈП Транснафта 

Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 1  

 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног 

органа захтевам: 

 

 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом 

  електронском поштом  office@transnafta.rs 

 факсом 

            на други начин:***_________________________________________ 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације) 

 

 

 

 

 

                               ____________________________________ 

            Тражилац информације/Име и 

презиме 

 

У ________________,                     ______________________ 

                           адреса 

          ______________________ 

дана______201__ године                                 други подаци за контакт 

                                 ______________________ 

                            Потпис 

                                                           
 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
** У кућици означити начин достављања копије докумената 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 

mailto:office@transnafta.rs
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ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО 

ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту:  Београд, Немањина 22-26 

 
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

подносим: 

Ж А Л Б У 

против 

ЈП Транснафта 

због тога што орган власти: 

није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

(подвући  због чега се изјављује жалба) 

 

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  

том органу  дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија 

документа који садржи информације  о /у вези са : 

.........................................................................................................................................................

......... 

.........................................................................................................................................................

......... 

                                  (навести податке о захтеву и информацији/ама) 

 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

 

Напомена: Код жалбе због непоступања по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 

 

        ............................................................. 

Подносилац жалбе / Име и презиме 

.................................................................                                                           

потпис                           

..............................................................                                                 

адреса                                            

..............................................................                                                           

други подаци за контакт 

           

........................................................... 

                                                          потпис 

У................................., дана ............ 201....године 


