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ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ 
Посебно одељење за сузбијање корупције 
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Булевар ослобођења број 69 

На основу члана 280. и 281. Законика о кривичном поступку, Министарство рударства 
и енергетике подноси: 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

Против: 
Осм. Јовице Будимира, као представника оснивача у скупштини Дистрибуцијагас 
доо Нови Сад, дипломирани машински инжењер, рођен 1966. године, извршни 
директор за инвестиције ЈП "Србијагас", 

Зато што постоји основана сумња да је почев од фебруара 2016.године па надаље, као 
службено лице - представник ЈП Србијагаса као јединог власника у скупштини 
Дистрибуцијагас Србија доо Нови Сад - оператора дистрибутивног система природног 
гаса која делатност је Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 
145/2014, 95/2018 - др. Закон) проглашена као делатност од општег интереса, кршењем 
закона очигледно несавесно поступао у вршењу службе, иако је био свестан да услед 
тога може наступити тежа повреда права другог или имовинска штета, на таЈ начин 
што је вршио функцију представниrш .Ш Србијагаса као јединог власника 
Дистрибуцијагас доо, у скупштини овог друштва, супротно чл.26 Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) тако што након ступања 
на снагу Закона о јавним предузећима у фебруару 2016.године није изабран на ту 
функцију у складу са процедуром коју прописује тај закон, јер није имао сагласност 
Владе РС да врши ту функцију, већ је свестан да крши прописе вршио службену 
дужност и послове у својству представника оснивача у скупштини Дистрибуцијагас 
Србија доо, односно кршењем закона потписивао све акте из надлежности скупштине, 
па тако и документе о финансијском пословању, усвајао финансијске извештаје, 
одлучивао о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање 
дана стицања права на учешће у добити члана друштва и тиме теже повредио права 
овог друштва и права скупштине овог друштва, чиме је наступила и штета у износу 
КОЈИ прелази милион и петсто хиљада динара, 

Чиме би извршио кривично дело Несавестан рад у служби из члана 361. КЗ. 



Образложење 

ЈП Србијагас Нови Сад основало је 20.08.2015.године своје зависно друштво 

Дистрибуцијагас Србија доо Нови Сад као друштво са ограниченом одговорношћу у 

коме ЈП Србијагас има 100% удела и које обавља делатност оператора дистрибутивног 

система природног гаса која делатност је Законом о енергетици ("Службени гласник 

РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. Закон) проглашена као делатност од општег интереса. 

Приликом оснивања друштва, овлашћењем од 03.08.2015.године на функцију 

представника ЈП Србијагаса, као јединог власника Дистрибуцијагас доо, у скупштини 

овог друштва, директор ЈП Србијагас је поставио осм. Јовицу Будимира. 

Након оснивања овог друштва, у фебруару 2016.године донет је Закон о јавним 

предузећима (у даљем тексту: Закон) који се примењује и на Дистрибуцијагас, имајући 

у виду да је то правно лице друштво капитала чији је једини власник јавно предузеће и 

које обавља делатност од општег интереса. Овим Законом прописано је иначе да су 

делатности од општег интереса, у смислу овог закона, делатности које су као такве 

одређене и законом у области рударства и енергетике, док је чланом 3. Закона, 

прописано да поред јавног предузећа, делатност од општег интереса може да обавља и 

друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (у даљем тексту: 

друштво капитала) чији је једини власник јавно предузеће. 

Такође, чланом 16. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 

145/2014, 95/2018 - др. Закон), прописано је да је енергетска делатност транспорта и 

управљања транспортним системом за природни гас - делатност од општег интереса у 

складу са посебним законом. 

Ступањем на снагу закона којим је уређен положај јавних предузећа, као и 

друштава капитала која обављају делатност од општег интереса, настала је обавеза 

прописана чланом 80. Закона да јавна предузећа и друштва капитала која обављају 

делатност од општег интереса, а чији су једини чланови јавна предузећа, ускладе своје 

опште акте и изаберу органе управљања у складу са Законом и њим прописаним 

условима и процедурама. Тако је чланом 26. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), прописано да директор јавног предузећа, између 

осталог, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је 

једини власник јавно предузеће, уз услов да на избор тог представника јавног 

предузећа сагласност да Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине или 

јединице локалне самоуправе. Дакле, да би неко лице могло вршити функцију 

представника ЈП Србијагаса као јединог власника Дистрибуцијагас доо, у скупштини 

овог друштва, мора постојати сагласност Владе Републике Србије. Према сазнањима 

овог Министарства, Влада Републике Србије није дала потребну сагласност за 

одређивање представника Скупштине " Дистрибуцијагас Србија" д.о.о. 

Имајући у виду наведено, јасно је да је осм. Јовица Будимир, супротно томе што 

није изабран на функцију представника оснивача у скупштини Дистрибуцијагас Србија 

доо у складу са процедуром коју прописује Закон о јавним предузећима, јер није имао 

сагласност Владе РС да врши ту функцију, вршио службену дужност и послове у 

својству представника оснивача у скупштини Дистрибуцијагас Србија, односно 

свестан да крши Закон и прописе потписивао све акте из надлежности скупштине, па 



тако и документе о финансијском пословању, усвајао финансијске извештаје, 

одлучивао о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање 

дана стицања права на учешће у добити члана друштва и тиме теже повредио права 

овог друштва и права скупштине овог друштва, чиме Је наступила и штета у износу 

КОЈИ прелази милион и петсто хиљада динара, 

Имајући у виду све наведено, то је очигледно да постоји основана сумња да су 

се у радњама осм. Јовице Будимира коме је поверено вршење службене дужности и 

послова, стекли елементи бића кривичног дела Несавестан рад у служби из члана 361. 

КЗ, то се и подноси ова пријава. 

Оваква дела носе посебно појачану друштвену опасност јер спречавају 

спровођење закона Републике Србије и угрожавају успостављање законитог рада 

друштва која су основана да обављају делатности од општег интереса - односно 

делатност која је од важности за све грађане и грађанке РС. Оваквим делима појединци 

службену дужност и послове који су им поверени не врше у интересу и за потребе 

службе коју врше, већ у намери да нанесу какву штету или да теже повреде права, што 

све заједно наноси огромне материјалне и друге штете не само појединцима и 

установама, већ и целом друштву. Све наведено истовремено може довести до 

нарушавања угледа као појединих служби и органа, тако и слабљења поверења грађана 

и грађанки у ефикасност правне државе, због чега предлажемо да са нарочитом 

пажњом приступите предузмању свих мера за које сте надлежни као орган гоњења и 

процесуирате описано кривично дело. 


