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Након што је размотрен Ваш захтев за слободном приступу
информацијама од јавног значаја, везано за податке који се односе на
лагеровање индустријског отпада, насталог санацијом исплачних јама НИСа, те да Вам доставимО сву документацију из списа предмета овог
тужилаштва број КТИ 8/16, а како у конкретном случају нема било ког
разлога, садржаних у чл. 9 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, ради којих би било искључено или ограничено слободно
приступање траженим информацијама, обавештавате се о следећем:
- да је Вишем јавном тужилашво у Сомбору од стране МУП-а
РС ПУ Нови Сад, Полицијске станице у Врбасу, достављен Извештај,
сачињен поводом захтева Основног јавног тужилаштва у Врбасу, који се
односи на проверу поступања одговорних лица у ЈКП „Стандард“ из Врбаса,
у вези са депоновањем индустријског отпада, насталог из санације
исплачних јама са нафтних бушотина са терена других општина на
територији Војводине, чији је власник „НИС Гаспром нафт“ Нови Сад, из ког
извештаја је видљиво постојање прекршајне одговорности одговорних лица
у ЈКП „Стандард“ из Врбаса, или евентуално одговорности за привредни
преступ, јер су поступали супротно одредбама Закона о поступању са
одпадом, обзиром да нису поседовали потребне дозволе за депоновање
отпада, који је довожен од стране предузећа „Модеколо“ ДОО из Београда и
„Брем група“ ДОО из Београда, који су имали закључене уговоре за
збриењавање отпада са бушотина са предузећем „НИС Гаспром нафт“ из
Новог сада.
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Како је наведени извештај достављен на надлежно поступање
Основном јавном тужилаштву у Врбасу, за тражене информације и
документацију потрено је да се обратите томе тужилаштву.
Осим тога обавештавате се да је поводом напред наведеног
извештаја у овом тужилаштву под бројем КТИ 8/16, вођен истражни
постипак против одговорних лица у предузећима „Модеколо“ ДОО из
Београда и „Брем група“ ДОО из Београда, који су имали закључене уговоре
са предузећем „НИС Гаспром нафт“ из Новог сада, због кривичног дела
злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1
Кривичног законика, који поступак није везан за збрињавање индустријског
отпада на депонију у Врбасу, већ се радило о нерешеним дужничко
поверилачим односима између наведених правних субјеката, а што сасвим
разумљиво и није предмет Вашег интересовања.
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