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ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО СРБИЈЕ 

 
ДИНО ЈАХИЋ 

- новинар  - 
                                                                                                                                                      Beograd 
                                                                                                                                    ul.Ресавска 28/II 

O B A V E [ T E W E 

о стављању на увид докумената који садржи  

тражену информацију и о изради копије 

 

           Овлашћеном лицу за поступање  по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у складу 

са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( "Службени гласник РС " бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10), e-mailom је достављен  захтев Дина Јахића , новинара Центра за истраживачко новинарство 

Србије из Београда , ул. Ресавска бр.28/II, којим од Градске управе града Крушевца , захтева приступ 

информацијама од јавног значаја и копије докумената које садрже информације у вези поплава односно урушавања 

бедема на подручју Крушевца као последица експлоатације песка и шљунка на подручју бедема и да ли је градска 

управа даље поступала – проследила извештај другим, државним органима, да ли је поднесена 

прекршајна,кривична или нека друга пријава и ако јесте против кога и коме је прослеђена . 

            Поступајући по предметним захтевима  на основу чл. 16. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја и достављенoг одговора у вези тражених информација којима располаже Градска управа  града 

Крушевца – Одељење за општу управу и заједничке послове - Служба за ванредне ситуације  и Одељење за 

инспекцијске послове , овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја , даје: 

 

            Обавештење  1. 

 

              1.Комунална полиција града Крушевца је у потесу око Јасичког моста уочила оштећење одбрамбеног 

насипа на Западној Морави , где је дошло до изливања веће количине воде о чему је 22.05.2014.године известила 

Градски штаб за ванредне ситуације града Крушевца ; 

             2.Градски штаб за ванредне ситуације донео закључак да , с обзиром да се ради о водама првог реда , ЈП 

"Србијаводе" предузме мере на санацији  насипа и бедема као и да достави катастар привредних субјеката који 

врше експлоатацију шљунка; 

            3. Служба за ванредне ситуације нема информацију о поднетим о поднетим пријавама 

(кривичним/прекршајним )надлежним државним органима; 

            4.Питање експлоатације песка и одржавање бедема на водама првог реда спада у надлежност Министарства 

пољопривреде и ЈВП "Србијаводе" ВПЦ " Ниш " – РЈ "Западна Морава " Чачак , тако да комплетне информације 

можете од њих да добијете. 

 

 

            Обавештење  2. 

 

            Градска управа града Крушевца - Одељење за инспекцијске послове не поседује документа у којима су 

садржане тражене информације. 

             Тражене информације су у надлежности Републичке водне инспекције. 

 

 

                                                                                                                                          Овлашћено лице                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                     за поступање по захтевима за слободан  

                                                                                                                       приступ информаци од  јавног значаја 

 

                                                                                                                                          Душица Станишић  


