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1. О ИНФОРМАТОРУ: 
 

• Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04 и 54/07),  
Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. 
гласник РС“ бр. 68/2010) и Одлуком о информисању Привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш, број 176/4 од 
05.03.2008.године. 

 
• Информатор о раду oбјављен је априла месеца 2009. године, ажурира се 

најмање једанпут годишње, на крају године, по потреби и чешће, задњи пут 
ажуриран марта месеца 2015. године, на интернет презентацији Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш, на 
адреси: www.jugoistok.cом, под насловом „Информатор о раду“. 

 
 
2. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Од Привредног друштва се најчешће траже следеће информације: 

 
• Тарифни систем за продају електричне енергије 
• Објашњење рачуна за купце из категорије ''домаћинство'' 
• Обустава испоруке електричне енергије 
• Трошкови наставка испоруке електричне енергије, зависно од начина обуставе 
• Могућност измирења дуга на више месечних рата 
• Неовлашћено коришћење електричне енергије  
• Замена мерних уређаја, поправка и баждарење 
• Плаћање електронским картицама 
• Радно време шалтера 
• Попусти за утрошену ел. енергију 
• Право на попуст за социјално угрожена лица 

 
 
3. ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

 
Одлуком Јавног предузећа "Електропривреда Србије", број 5914/12 од 23.11.2005. 
године, основано је друштво с ограниченом одговорношћу спајањем јавних 
предузећа за дистрибуцију електричне енергије, под називом Привредно друштво за 
дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш.  
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Претежна делатност Привредног друштва је дистрибуција електричне енергије и 
управљање дистрибутивним системом. 
Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: производња 
хидроелектричне енергије, груби грађевински радови и специфични радови 
нискоградње, постављање електричних инсталација и опреме, остале инсталационе 
радове, остала трговина на мало изван продавница (електричном енергијом), 
оправка на другом месту  непоменута (оправка, сервисирање и уградња електричних 
бројила и других мерних и помоћних уређаја), радничка одмаралишта, кантине, 
превоз робе у друмском саобраћају, телекомуникације, изнајмљивање машина и 
опреме за грађевинарство, пружање савета и израда компјутерских програма, 
обрада података, пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг, остале 
архитектонске и инжењерске активности и технички савети, техничко испитивање и 
анализа (мерење електричних величина и издавање потврда).  

 
У складу са Законом о енергетици Републике Србије, Друштво је одговорно за 
одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система, усклађен са 
потребама купаца којима испоручује електричну енергију на одређеном подручју и да 
планом развоја који доноси за период од пет година утврђује начин и динамику 
изградње новог и реконструкцију постојећег дистрибутивног система и других 
дистрибутивних објеката.  

 
Као дистрибутер електричне енергије Друштво је дужно да: 

 - испоручује електричну енергију свим купцима електричне енергије на 
подручју на којем обавља ту делатност, на принципима јавности и 
недискриминације,  
 - изврши прикључење купца ако су испуњени услови предвиђени законским и 
подзаконским актима;  
 - купцу трајно и континуирано испоручује електричну енергију одговарајућег 
квалитета; 
 - пре обуставе испоруке електричне енергије купцу достави писану опомену о 
разлозима због којих му може бити обустављена испорука; 
 - обавештава тарифне купце о свим променама услова за испоруку 
електричне енергије. 
 

Прикључење објекта купца на дистрибутивни електроенергетски систем врши се на  
основу одобрења, које Привредно друштво издаје на захтев купца.  
Након издавања решења, а пре подношења захтева за физичко прикључење, са 
будућим купцем закључује се уговор о продаји електричне енергије. 

 
У вршењу јавних овлашћења Привредно друштво примењује: 
     -  Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.125/04); 

- Закон о енергетици (Сл.гласник РС бр.84/2004); 
- Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС бр.33/97 и 31/2001); 
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.47/2003 и 34/2006); 
- Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.116/08); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр.101/2005) ;  
- Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/2004) ; 
- Закон о метрологији (Сл.лист СЦГ број 44/2005); 
- Закон о изменама и допунама закона о радиодифузији; 
- Уредбу о условима испоруке електричне енергије(Сл.гласник РС бр.107/05); 
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- Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце (Сл.гласник  
РС бр.1/2007, 31/2007, 50/2007 и 81/2007); 
- Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне  

енергије (Сл.гласник РС бр.1/2007 и 31/2007); 
- Одлука о утврђивању методологије о критеријумима и начину одређивања 

трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије 
(Сл.гласник РС бр.60/2006,79/2006,114/2006 и 14/2007) и  

- друге сродне прописе.  
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТРУРА 
 
 Друштво послује у оквиру Јавног предузећа "Електропривреда Србије".  
Функцију управљања Друштвом врши оснивач - ЈП ЕПС путем Скупштине друштва. 
Скупштина друштва (Надзорни одбор ЕПС - а и овлашћени представник оснивача). 
Друштво заступа директор, кога бира и разрешава Надзорни одбор оснивача на 
предлог генералног директора оснивача. Радом огранака руководе директори 
огранака, које бира и разрешава Надзорни одбор ЈП ЕПС. 
Друштво је организовано од управе и шест огранака друштва.  
 
Основне организационе целине Привредног друштва су: 
 

1. Дирекције: 
- Дирекција за управљање 
- Дирекција за планирање и инвестиције 
- Дирекција за трговину електричном енергијом 
- Дирекција за економско-финансијске послове 
- Дирекција за правне и опште послове и послове људских ресурса 

 
2. Огранци: 

- огранак Електротимок Зајечар 
- огранак Електродистрибуција Ниш 
- огранак Електродистрибуција Пирот 
- огранак Електродистрибуција Прокупље 
- огранак Електродистрибуција Лесковац 
- огранак Електродистрибуција Врање 

 
Посебне организационе целине Привредног друштва су: 

- Кабинет Привредног друштва 
- Центар за ИМС 
- Центар за безбедност и заштиту 
- Центар за информационе технологије 
-   Центар за смањивање губитака. 
-   Центар за набавке и уговоре 

 
У основним организационим целинама, у зависности од сложености послова, врсте и 
сродности послова, односно техничко-технолошке и друге функционалне 
повезаности послова образују се уже унутрашње организационе целине, и то: 

- сектори, 
- службе, 
- одељења, 
- радне јединице, 
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- погони, 
- пословнице огранака, 
- пословнице погона. 

 
У Дирекцији за управљање обављају се послови управљања 
електродистрибутивним системом Привредног друштва. 
 
У Дирекцији за планирање и инвестиције обављају се послови везани за планирање 
развоја електродистрибутивног система, израду, унапређење квалитета електричне 
енергије и повећање енергетске ефикасности, и набавке и ускладиштења. 
 
У Дирекцији за трговину електричном енергијом обављају се послови планирања и 
набавке електричне енергије, продаја електричне енергије и послови односа са 
купцима електричне енергије. 
 
У Дирекцији за економско-финансијске послове обављају се послови: 
рачуноводства, плана и анализе, послови финансијске оперативе и порески послови. 
 
У Дирекцији за правне и опште послове и послове људских ресурса обављају се 
правни, организациони и општи послови и послови управљања људским ресурсима. 
 
У посебним организационим целинама Привредног друштва обављају се следећи 
послови: 
 
У Кабинету Привредног друштва обављају се послови контроле законитости рада и 
пословања по свим делатностима у циљу заштите имовине Привредног друштва, 
предлагање мера за отклањање уочених незаконитости у раду, контрола 
материјално финансијског пословања, административно-технички послови и др. 
 
У Центру за информационе технологије обављају се послови планирања, 
спровођења реализације, одржавање и подршка примени информационих 
технологија у пословању, пружање апликативне подршке примени софтверских 
решења у пословним процесима, развој и доградња софтверских решења која се 
примењују у пословним процесима. 
 
У Центру за ИМС обављају се послови везани за успостављање и унапређење 
система управљања квалитетом у Привредном друштву и послови везани за 
метрологију и стандардизацију. 
 
У Центру за заштиту и безбедност обављају се послови везани за унутрашњу 
безбедност и заштиту, заштите на раду, заштите од пожара и животне средине, као и  
других видова безбедности и техничког обезбеђења објеката и лица. 
 
У Центру за смањивање губитака обављају се послови техноекономске анализе 
улагања ради смањивања губитака. 
 
У Центру за набавке и уговоре обављају се послови везани за праћење и примену 
законских и других прописа, планирање и организација поступка спровођења 
набавки,  послови израде, закључења и праћења реализације уговора, контрола 
набавке и магацинског пословања, као и  послови на изради, праћењу и реализацији 
уговора. 
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У огранцима Привредног друштва обављају се послови дистрибуције електричне 
енергије, управљања дистрибутивним системом и послови из других делатности које 
обавља друштво, у секторима, погонима, пословницама огранка и пословницама 
погона. 
 
Укупан број запослених на дан 20.3.2015.године је 2.119. 
 
 
 
Управа друштва : 
 
1. Директор Друштва - Дарко Булатовић, дипл. правник; 
    
2. Заменик директора Друштва - Предраг Савић, дипл.грађ.инж;  
       
3. Директор Дирекције за управљање Далибор Николић, дипл. ел. инж; 
    
4. Директор Дирекције за планирање и инвестиције Владимир Љубић, дипл.ел.инж; 
 
5. Директор Дирекције за трговину електричном енергијом Зоран Раденковић, дипл. 
ел.инж 
          
6. Директор Дирекције за економско - финансијске послове Драган Тошић, дипл. 
економиста; 
       
7. Директор Дирекције за правне и опште послове и послове људских ресурса Тања 
Петковић, дипл. правник; 
      
8. Руководилац Центра за ИМС  Драган Милентијевић, дипл. грађ. инж.; 
 
9. Руководилац Центра за безбедност и заштиту Предраг Стоиљковић, дипл. инж. за 
заштиту животне средине; 
       
10. Руководилац Центра за информационе технологије Милош Костић, дипл.ел.инж.; 
 
11. Руководилац Центра за смањивање губитака Владимир Љубић, дипл.ел.инж; 
 
12. Руководилац Центра за набавке и уговоре Данијела Јеленић Александрова, 
дипл. ел. инж. 
 
 
Директори огранака друштва: 
 
1. Миломир Динић, дипл.економиста -  ЕД Електротимок Зајечар 
     
2. Братислав Петровић, дипл.ел.инж  - ЕД Ниш  
     
3. Зоран Ђорђевић, дипл.ел.инж  - ЕД Пирот 
     
4. Јесенка Булајић, дипл.правник - ЕД Прокупље  
     
5. Душан Анђелковић,  дипл.ел.инж - ЕД Лесковац 
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6. Горан Николић, дипл.економиста - ЕД Врање 
 
 
     
4.1. ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ У ГРАФИЧКОМ ОБЛИКУ 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДИРЕКЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Служба за

производњу у малим 

електранама

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије

"Југоисток" д.о.о. Ниш

Служба за

телекомуникације

Служба за

набавке и ускладиштења

Служба за

унапређење односа са 

купцима

Служба за

план и анализу 

Служба за

финансијску опративу и 

пореске послове 

Служба за

ИМС

Заменик

директора

  Центар за смањивање 

губитка

Центар за безбедност и 

заштиту

Центар за ИМС

Служба за контролисање 
бројила 

Саветник директора Привредног 
друштва
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Технички систем огранка

Директор

 огранка друштва

Сектор за

трговину електр. 

енергијом 

Сектор за

управљање

Служба за

обрачун и наплату

Служба за
мерна места

Служба за

диспечерске и 

уклопничарске 
послове

Сектор за

одржавање

Служба за

одржавање ЕЕО ВН

Служба за

одржавање ЕЕО
СН и НН

Сектор за енергетику

 и инвестиције 

Служба за

инвестиције и 

основна средства

Пословни систем огранка

Сектор за

економско-финанс. 

послове 

Служба за

економске послове

Служба за

финансијске послове

Сектор за

 правне и опште послове и 
послове људских ресурса 

Служба за

правне и опште 

послове

Служба за

људске ресурсе

Служба за

информатику

Служба за

комерцијалне 

послове

Служба за

одржавање и 
контролу мерних 

места

Служба за

енергетику

Служба за

односе са купцима

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОГРАНКА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије

"Југоисток" д.о.о. Ниш

Служба за

планирање погона, 
РЗ и СДУ

Служба за

безбедност, заштиту и 

ИМС

Одељење за

ИМС

Одељење за

безбедност, заштиту 

Служба за производу 

у малих електранама

Служба за 
смањивање губитака 

у огранку

 
 
 
 
 

 
5. ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 
   
13. Приходи и расходи 
  
             
План пословања за 2015. годину приказан је у хиљадама динара: 
  
Пословни приходи      16.838.256  
Пословни расходи      15.725.068 
Резултат из пословних односа      1.113.188 
  
Приходи од финансирања      1.674.008 
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Расходи од финансирања         731.948 
Резултат из финансијских односа        942.060 
  
Остали приходи           245.670 
Остали расходи        1.890.053 
Резултат из осталих односа     -1.644.383 
  
Укупни приходи      18.757.934 
Укупни расходи      18.347.069 
Укупан финансијски резултат          410.865 
  
 Подаци о испалћеним платама, зарадама и другим примањима:  
  
            Укупни трошкови запослених  у 2014. години износили су: 
 

• Зараде 2.756.487 хиљада динара  
• Доприноси на зараде на терет послодавца 581.505 хиљада динара  
• Остали трошкови запослених 219.810 хиљада динара  

 
  
 
6. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

а. Plan nabavki za 2015.zip  
     
б. 

План основних средстава за 2015. годину  

ПД ''ЈУГОИСТОК'' д.о.о  НИШ  
       

     000 динара  

1. Опрема за погон 0  

2. Алати, мерни уређаји и остало 3.000  

3. Возила и транспортна средства 85.000  

4. 
Информатичка и 
телекомуникациона опрема 14.000  

5. Намештај и остало 1.000  

УКУПНО 103.000  
       
 
 
 
 
7. СРЕДСТВА РАДА 
 
Друштво послује средствима у државној својини. 
Електроенергетски објекти - трафо станице и електродистрибутивна мрежа и друга 
инфраструктура неопходна за функционисање дистрибутивног система и друго. 
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ПД ЈУГОИСТОК НИШ 

         

БРОЈ И ИНСТАЛИСАНА СНАГА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА

стање 31.12.2014.       

         

         

  
110/10 kV 110/20 kV 110/35 kV

  

ПД ЕД ЈУГОИСТОК 
НИШ 

ком. MVA ком. MVA ком. 

    7 302 0 0 21 

         
         

        
         
      
         
         
         
         
 
ПД ЈУГОИСТОК НИШ 
        

 
ПОДАЦИ О ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ   
стање 31.12. 2014.      
        
        

БРОЈ НАСЕЉА Површина 
подручја 

у електрифициранимПД ЕД ЈУГОИСТОК НИШ 

km2 
Електрифицирана Неелектрифицирана Укупно 

    21.609 1.729   1729 
        
        
       
        

      
Статистички подаци о електродистрибутивној мрежи само  2014. година  

         

Напонски ниво  (kV)  
Огранак 

Електроенергетски водови 
(km) 0,4 6 10 35 110 

Укупно 
 

Надземна мрежа 1,600   0,300     1,900  Зајечар 

Подземна мрежа 0,300   1,500     1,800  
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Укупно 1,900 0,000 1,800 0,000 0,000 3,700  
Надземна мрежа 3,300         3,300  
Подземна мрежа 4,690   1,100     5,790  Ниш 

Укупно 7,990 0,000 1,100 0,000 0,000 9,090  
Надземна мрежа 0,700   0,700     1,400  
Подземна мрежа     0,800     0,800  Пирот 

Укупно 0,700 0,000 1,500 0,000 0,000 2,200  
Надземна мрежа 3,400   2,000 17,2   22,600  
Подземна мрежа 0,200   0,100     0,300  Прокупље 

Укупно 3,600 0,000 2,100 17,200 0,000 22,900  
Надземна мрежа 1,300   8,800     10,100  
Подземна мрежа     0,800     0,800  Лесковац 

Укупно 1,300 0,000 9,600 0,000 0,000 10,900  
Надземна мрежа 2,000         2,000  
Подземна мрежа     1,400 0,200   1,600  Врање 

Укупно 2,000 0,000 1,400 0,200 0,000 3,600  
Надземна мрежа 12,300 0,000 11,800 17,200 0,000 41,300  
Подземна мрежа 5,190 0,000 5,700 0,200 0,000 11,090  ПД Југоисток 

Укупно 17,490 0,000 17,500 17,400 0,000 52,390  

         
       

Напонски ниво  
Огранак ТС 110/х kV 35/х kV 10/0,4 kV Укупно  

Број ТС     5 5  
Број 

трансформатора     5 5  

Зајечар 
Снага трансфо. 

(МVА)     1,03 1,03  

Број ТС     2 2  
Број 

трансформатора     3 3  

Ниш 
Снага трансфо. 

(МVА)     1,66 1,66  

Број ТС     1 1  
Број 

трансформатора     1 1  

Пирот 
Снага трансфо. 

(МVА)     0,1 0,1  

Број ТС     5 5  
Број 

трансформатора     5 5  

Прокупље 
Снага трансфо. 

(МVА)     0,46 0,46  

Број ТС     15 15  
Број 

трансформатора     15 15  

Лесковац 
Снага трансфо. 

(МVА)     2,51 2,51  
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Број ТС       0  
Број 

трансформатора       0  

Врање 
Снага трансфо. 

(МVА)       0  

Број ТС 0 0 28 28  
Број 

трансформатора 0 0 29 29  

ПД Југоисток 
Снага трансфо. 

(МVА) 0 0 5,76 5,76  

         

 Демографско - географски подаци     

 
Огранак 

Површина 
у km2 

Градска 
насеља 

Приградска 
насеља 

Укупан број 
насеља 

Број 
становника 

Број  мерних 
уређаја  

 Зајечар 8.389 11 309 320 271.945 149.383  
 Ниш 1.747 5 187 192 338.952 173.841  
 Пирот 2.761 4 220 224 92.479 49.531  
 Прокупље 2.422 4 290 294 105.722 54.962  
 Лесковац 3.969 7 407 414 244.752 105.650  
 Врање 2.321 5 280 285 130.633 70.003  
 ПД  21.609 36 1.693 1.729 1.184.483 603.370  
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8. ОПИС УСЛУГА КОЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПРУЖА  
    ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
  
 - снабдевање купаца електричном енергијом; 
 - очитавање, обрачун и наплата електричне енергије; 
 - контрола исправности мерења и коришћења електричне енергије; 
 - утврђивање техничких услова за прикључење купаца на дистрибутивну 
мрежу; 
 - издавање одобрења за прикључење; 
 - одржавање електроенергетских објеката; 
 - баждарење, сервисирање и уградња електричних бројила и других мерних  
   инструмената;    
 - извођење високонапонских прикључака купаца; 
 - интерни технички преглед прикључка високог и ниског напона.   
 
 
 
9. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ДРУШТВО СТАВЉА НА УВИД  
 
Привредно друштво ставља на увид све информације којима располаже, а које су 
настале у пословању или у вези са пословањем, садржане у у одређеном документу, 
а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 
Друштво ће заинтересованом лицу саопштити информацију од јавног значаја, 
односно ставити на увид документ који садржи тражену документацију или му издати 
копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то право ограничено 
овим законом.   
 
 
10. ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Овлашћена лица за давање информација од јавног значаја су директор Привредног 
друштва и директори огранака, као и виши сарадник за односе са јавношћу. Захтеви 
за приступ информацијама од јавног значаја могу се послати на е-mail адресу: 
sladjana.mancic@jugoistok.com. 
 
 
11. ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
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Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја Републике Србије, јесте информација којом 
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне 
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има 
оправдан интерес да зна. 
 
Свако има право да под једнаким условима, оствари приступ информацијама од 
јавног значаја, осим у случајевима ограничења прописаним законом, када је то 
неопходно ради заштите озбиљне повреде претежнијег интереса занованог на 
уставу и закону. 
 
Заинтересовано лице (у даљем тексту: тражилац) подноси захтев за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја Привредном друштву за 
дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'', д.о.о. Ниш.  
 
Захтев обавезно садржи: 

• назив Друштва  
• име, презиме, адресу тражиоца и друге контакт податке 
• опис информације која се тражи 
 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 
 
Ако захтев није уредан, овлашћено лице за поступање по захтеву, дужно је да, без 
надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави 
тражиоцу упутство о допуни захтева. 
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од 
дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може 
поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног. 
 
Тражилац право на приступ информацијама од јавног значаја може остварити и на 
основу усменог захтева који се саопштава у записник, при чему се такав захтев 
уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.  
 
Привредно друштво без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева обавештава тражиоца о поседовању информације, саопштава тражиоцу 
време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ 
нужних трошкова израде копије тог документа, односно доставља му на увид издаје 
тражиоцу копију тог документа, и о томе сачињава службену белешку. 
 
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама. 
 
Ако Привредно друштво није у могућности, из оправданих разлога, да у наведеном 
року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ 
који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, 
дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може 
бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.  
 
Ако Привредно друштво на захтев не одговори у року, тражилац може уложити 
жалбу Поверенику за информације од јавног значаја. 
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Уколико одбије да у целини или делимично стави на увид документ који садржи 
тражену информацију, доноси решење о одбијању захтева са поуком, да против 
наведеног решења тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од 
јавног значаја, у року од 15 дана од дана пријема решења.  
 
 
 
 
 
   
 10.1. ОБРАСЦИ 
 
................................................................................................................................................ 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 
 
 
 
 

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 и 54/07), 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 
 -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______200__ године          
____________________________________ 
               други подаци за контакт 
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               ___________________________________ 
                   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ 
ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

                  
 Повереникy 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 

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

............................................................................................................................................................  
 ( навести назив органа) 

 
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 непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 
        ............................................................. 

............................................................ 
Подносилац жалбе / Име и презиме 
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.................................................................                                                           
потпис                          

..............................................................                                                 
адреса                                           

..............................................................                                                           
други подаци за контакт 

   ............................................................ 
Потпис 

У................................., дана ............ 200....године 
 
 
 
 

ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ  

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 
 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
 

Ж А Л Б А  
 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
 

против решења-закључка 
(..............................................................................................................................................) 

                         (назив органа који је донео одлуку) 
Број.................................... од ............................... године.  
 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној 
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам 
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање 
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку 
побијам у целости, односно у делу 
којим.................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................. јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи 
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
  

        ..................................................................... 
   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                       
                                                              ..................................................................... 

адреса 
 

дана ............200.. године                                     .................................................................... 
           други подаци за контакт 
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.................................................................                                                           
потпис 

   Напомена:  
• У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив 

органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у 
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно 
образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може  
посебно приложити.  

• Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању 
органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 

 
 
 
 
12. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА 
 
У периоду јануар - децембар 2014. године, поднето је седам захтева за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја и на свих седам је одговорено у 
законском року.  
 
13. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 
На нивоу управе и огранака : 
 

• у архиви;   
• на централном серверу. 

 
 
14. ПРАВИЛА И ОДЛУКЕ О ИСКЉУЧЕЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ЈАВНОСТИ РАДА 
 
Правилник о утврђивању тајних података, задатака и послова од посебног значаја у 
Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'', д.о.о. Ниш, и 
о мерама заштите тајних података, број 29157/2 од 13.09.2006.године. 
 
 
15. ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
  
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш 
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 46а 
18000 Ниш  
Контакт телефон: 018 518-500  
факс: 018/4533-315 
Инфо центар 0800 018000 (бесплатан позив) 
 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРОТИМОК ЗАЈЕЧАР 

Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - "Електротимок" Зајечар 
Трг Ослобођења 37  
19000 Зајечар 
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Погон огранка ЗАЈЕЧАР 
Диспечерски центар: 019/425-555 локал 135 
Шалтерска служба: 019/425-555 локал 115 
Секретарица директора: 019/440-932 
 
Погон огранка БОР 
Диспечерски центар: 030 / 422-888 
Шалтерска служба: 030/425-999 локал 117 
Секретарица директора: 030/425-999 
Факс: 030/424-787 
 
Погон огранка КЊАЖЕВАЦ 
Диспечерски центар (пријава квара): 019/731-153 
Шалтерска служба (стање на рачуну, рекламације…): 019/732-156 
Секретарица директора: 019/731-504 
 
Погон огранка НЕГОТИН 
Диспечерски центар: 019/541-444 
Шалтерска служба: 019/542-562 
Секретарица директора: 019/544-270 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ  
 
Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - ЕД Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а 
18000 Ниш 
 
Централа : 018/518-538, 018/518-539 
Диспечерски центар (пријава квара): 018/245-766, 018/254-780, 018/246-728 
Пријава неовлашћене потрошње електричне енергије: 018/518-518 
Информације у вези са техничким условима: 
018/518-742 - за домаћинства, 018/518-743 - за "вирманце" 
Информације у вези са рачунима: 018/518-745, 018/518-748  
Баждарница: 018/240-579 
Секретарица директора: 018/518-650 
Факс: 018/533-325 
 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ  
 
Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - ЕД Пирот 
Таковска 3  
18300 Пирот 
 
Диспечерски центар (пријава квара): 010/341-269 
Шалтерска служба (стање на рачуну, рекламације…): 010/332-555 локал 111 и локал 
115 
Информације: 010/332-555 локал 114 и локал 134 
Секретарица директора: 010/337-633 
Факс: 010/333-206 
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ 

Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - ЕД Прокупље 
Милоша Обилића 36 
18400 Прокупље 
 
Диспечерски центар (пријава квара): 027/321-154 
Шалтерска служба (стање на рачуну, рекламације…): 027/321-832 
Информације: 027/321-835 локал 24 
Секретарица директора: 027/321-835 
Факс: 027/321-194 
 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ  
 
Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - ЕД Лесковац 
Стојана Љубића 16 
16000 Лесковац 
 
Диспечерски центар (пријава квара): 016/230-213 
Шалтерска служба (стање на рачуну, рекламације …): 016/230-320 и 016/230-216 
Секретарица директора: 016/230-232 
Факс: 016/253-196 
 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ВРАЊЕ  

Адреса: 
ЕД "Југоисток", д.о.о. Ниш - ЕД Врање 
ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.21  
17500 Врање 
 
Диспечерски центар (пријава квара): 017/431-961 
Шалтерска служба (стање на рачуну, рекламације…): 017/421-164 
Информације: 017/421-164 
Секретарица директора: 017/424-184, 017/422-981 
Факс: 017/424-986 
 
 
Радно време: 0730 - 1530 

Радно време шалтерских служби:  

• шалтери за наплату: 
o радним даном од 7 00 до 19 00,  
o суботом од 8 00 до 14 00 

• шалтери за пријем и обраду захтева од купаца  
o радним даном од 8 00 до 16 00.  
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