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Није немогуће 
наћи баланс 
између 
привредног 
раста и животне 
средине
Стратешки пројекти по правилу јесу и треба да 
буду енергетски и инфраструктурни – пројекти 
изградње путева, ауто-путева, речних и ваздушних 
лука, железничке инфраструктуре, али и нечега 
у чему Република Србија заостаје за развијеним 
државама – мреже за одвођење и процесуирање 
отпадних вода, канализациона мрежа, и слично

  ‣  

Ј елена Газивода је добро 
позната у адвокатским 
круговима као стари-
ји партнер у канцелари-

ји ЈПМ Јанковић Поповић Митић, 
али и као један од водећих струч-
њака у више области права. Са њом 
разговарамо о рударству, енергети-
ци, јавно-приватним партнерстви-
ма, Рио Тинту, заштити животне 
средине, али и о томе каква је ра-
злика у школовању на Кембриџу и 
у Србији. 

Један сте од највећих 
правних стручњака за област 
рударства и енергетике. Може 
ли Србија да се енергетски 
диверзификује?

Енергетска диверзификација 
је једна од веома комплексних те-
ма и лепо је што сте покренули ову 
тему, пре свега због њене актуел-
ности али и дугорочног значаја за 
даљи развој привреде и друштва. 
Курс енергетске диверзификаци-
је одређен је још пре неколико го-
дина а активности које су у међу-
времену предузимане показале су 
тренд одржавања правца, али ма-
ло споријом динамиком него што 
се то иницијално планирало. Ра-
злози за мало успореније кретање 
су бројни. Сматрам да је важно да 
се разуме да овакве промене не на-
стају преко ноћи и да је потребан 
одређени транзициони период ка-
ко би се стратегија имплементи-
рала. Ово из разлога што није ни 
једноставан а ни јефтин процес 
преусмеравања привреде на дру-
ге енергенте. Овај процес је захте-
ван и административно и опера-
тивно, а једним делом је повезан и 
са питањем заштите животне сре-
дине, проценом утицаја на живот-
ну средину и припремом прописа-
них студија чија озбиљна припре-
ма траје и годинама.

Мислим да је важно да на са-
мом почетку кажемо да енергетска 
диверзификација подразумева ди-
верзификацију како у погледу рута 

и извора снабдевања енергентима, 
тако и диверзификацију у погледу 
извора енергије и све већег опре-
дељења ка обновљивим изворима 
енергије и ка тзв. чистој енергији 
(green energy).

Питање енергетске диверзифи-
кације такође се ослања на стра-
тешки интерес Републике Србије 
за енергетском независношћу ко-
ја се, између осталог, постиже кроз 
развој сопствених извора енерги-

је и диверзификацију снабдевања 
енергентима које привреда Репу-
блике Србије и домаћинства, одно-
сно потрошачи користе у значајној 
мери.

А шта је са развојем 
сопствених извора енергије?

Када је реч о развоју сопстве-
них извора енергије, мисли се на 
изворе енергије који се ослањају 
на енергију ветра, сунца, биомасу, 
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геотермалне изворе и хидроелек-
тране (и то према утврђеној страте-
гији, не мале хидроелектране већ 
хидроелектране претежно средњег 
капацитета).

Када је реч о диверзификацији 
праваца и извора снабдевања, ми-
сли се пре свега на гасни сектор. 
Ваља подсетити да је Србија годи-
нама уназад куповала гас најве-
ћим делом из једног извора, и то 
коришћењем једног правца снаб-

девања (преко Украјине и Мађар-
ске), што је услед разлога геопо-
литичке природе, претило да иза-
зове поремећаје у снабдевању тр-
жишта Републике Србије. Овај ри-
зик је значајно смањен изградњом 
интерконектора Балкански ток ко-
ји је омогућио диверзификацију у 
погледу праваца снабдевања и, уз 
већ реализовани пројекат изград-
ње складишта за природни гас, до-
принео осигуравању енергетске 

стабилности и безбедности, што је 
и циљ националне стратегије која 
уређује област енергетике. Овоме 
такође додатно доприноси пред-
стојећа изградња интерконекци-
је између Србије и Бугарске, као и 
могућност изградње будућих ин-
терконекција са земљама у реги-
ону, пре свега са Румунијом која 
има и своје значајне изворе при-
родног гаса, као и са Хрватском и 
другим државама.
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Србија је издавала концесије 
још у 19. веку за рудна 
налазишта, каква је ситуација 
данас? Има ли уопште 
страних инвеститора који 
би били заинтересовани за 
концесије?

Рударство је од давнина пред-
стављало једну од најважнијих 
привредних грана Србије, о чему 
говори и дуга традиција рударства 
у нашој земљи. 

Србија поседује још увек веома 
значајне резерве минералних си-
ровина које се процењују у стоти-
нама милијарди долара и предста-
вљају веома значајан извор буџет-
ских прихода и у деценијама ко-
је предстоје. У досадашњој истори-
ји рударства у Србији најзаступље-
нија је била експлоатација гвожђа, 
хрома, бакра, мангана, молибдена, 
никла, олова и цинка. Недавна ис-
траживања су показала да се на те-
риторији Републике Србије нала-
зе највећа налазишта јединственог 
минерала од кога се производи ру-
да литијума и бора који имају ши-
року примену у индустрији батери-
ја, мазива, керамике и стакла, као и 
у другим гранама индустрије. 

У новијој историји (након до-
ношења Закона о концесијама из 
2003. године) закључена су три уго-
вора о концесији за истраживање и 
експлоатацију бакра, злата и дру-
гих пратећих метала у рудном пољу 
Црни врх, на подручјима Тилва Ња-
гара, Чока Куруга и Чока Купјатра. 
Након доношења Закона о рудар-
ству и геолошким истраживањима 
2015. године минералне сировине 
се више нису давале у концесије. 

Међутим, нове измене Закона о 
рударству и геолошким истражива-
њима као једну од кључних измена 
предвиђају да ће се за експлоата-
цију стратешких минералних сиро-
вина убудуће поступак спроводи-
ти у складу са Законом о јавно-при-
ватном партнерству и концесијама. 

Овакво опредељење законодав-
ца препознаје сигнале тржишта и 

интересовање страних инвестито-
ра за овакву врсту улагања, али с 
друге стране уводи и додатни ред 
и контролу како у начин спрово-
ђења одабира приватног партнера, 
тако и у контролу извршења угово-
ра, који је значајан не само из ра-
злога обезбеђивања највеће могу-
ће „вредности за новац“, већ и оси-
гуравања заштите животне среди-
не која је најчешће најосетљивија 
тема која се повезује са темом ру-
дарства и експлоатацијом мине-
ралних сировина.  

Какав је потенцијал српског 
рударства?

Србија недвосмислено има по-
тенцијал за раст рударског сектора 
и рударске индустрије и треба па-
метно да искористи шансу са раст 
– модел јавно-приватног партнер-
ства и концесија представља уређен 
поступак одабира приватног парт-
нера, доделе уговора и контроле из-
вршења закључених уговора све 
време док је уговор на снази. С дру-
ге стране, треба обезбедити макси-
малну испуњеност захтева који се 
односе на заштиту животне среди-
не, одржања биодиверзитета, очу-
вања аутохтоних врста и културне 
баштине наше земље, а то је, мора-
мо тога да будемо свесни, дуготра-
јан, скуп и веома захтеван подухват. 

Актуелна је тема заштите 
животне средине, а у том 
контексту се спомињу и 
рударски пројекти у Бору и 
околини Лознице и многи 
су се у свету већ налазили 
у дилеми између заштите 
околине и привредног развоја. 
Шта је ваше мишљење о тој 
дилеми? Може ли да се нађе 
баланс између привредног 
раста и здравије средине?

Питање је значајно, актуелно и 
комплексно. Тренутак у коме жи-
вимо јесте тренутак у коме се мо-
ра искористити шанса за раст и ра-
звој, а рударство је дефинитивно 

грана која има будућност и која би 
Републици Србији могла да донесе 
пуно, пре свега у погледу прихода 
од експлоатације минералних ре-
зерви и рудног богатства у своји-
ни Републике Србије, али и да до-
датно подстакне раст са овом ин-
дустријом повезаних привредних 
грана. Када се с друге стране пра-
ти тренд директних страних ин-
вестиција у Републику Србију по-
следњих година, може да се при-
мети и то да постоји интересовање 
страних инвеститора за улагање у 
Србију, и то баш у областима које 
су повезане са коришћењем руда и 
минерала, који би се потенцијално 
експлоатисали баш у осетљивим 
пројектима које сте поменули. На-
жалост, ове индустрије традицио-
нално носе „прерогативе“ прљавих 
индустрија, а искуства реализације 
сличних пројеката у свету су указа-
ла на озбиљне последице реализа-
ције оваквих пројеката на заштиту 
животне средине која у данашње 
време постаје приоритет број један. 

Да ли је могуће помирити 
обезбеђивање привредног 
раста кроз реализацију 
рударских пројеката које 
помињете и истовремено 
очување животне средине? 

Искрено мислим да није мо-
гуће остварити апсолутни макси-
мум и у једном и у другом смислу 
– не само из разлога што се, чини 
се, они налазе на потпуно супрот-
ним половима, већ зато што су ова-
кви подухвати тражења средњег 
решења и компромиса у оствари-
вању оба циља дуготрајни, технич-
ко-технолошки комплексни, и оно 
што је најважније, изискују огром-
на финансијска средства како за 
ремедијацију, тако и за превенти-
ве негативног утицаја на животну 
средину. Да ли је то немогуће? Ми-
слим да није немогуће. Мислим да 
је то пре свега питање огромних 
додатних улагања која би инвести-
тор требало да уложи, што му ау-
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томатски смањује очекивани при-
ход и директно утиче на исплати-
вост инвестиције. Дакле, постиза-
ње баланса (сигурно не апсолут-
ног већ релативног, или релатив-
но рањивог) јесте могуће али са-
мо под условом да очекивања бу-
ду реална, мере пропорционалне 
ризицима, улагања значајна и да 
увек постоји спремност и опреде-
љеност државе да не живи само у 
садашњем тренутку, већ да мисли 
и на будућност своје земље и свих 
њених грађана.

Који су, по вама, најважнији 
стратешки пројекти којима би 
држава требало да се бави?

Србија је донела неколико стра-
тешких докумената којима је одре-
дила пројекте који носе различите 
прерогативе значаја – „стратешки 
пројекат“, „пројекат од национал-
ног интереса“ и сл. Ови различи-
ти називи показују опредељење Ре-
публике Србије да посебно подржи 
одређене пројекте који осигурава-
ју дугорочни просперитет, безбед-
ност, сигурност, одрживост, рента-
билност, и одржавање корака уз др-
жаве које су нам суседи, повезива-
ње са околним тржиштима и јача-
ње домаћег тржишта. 

По мом мишљењу, Србија је по-
казала завидан ниво разумевања 
значаја стратешких пројеката, и 
што је још важније, спремности да 
подржи спровођење оваквих проје-
ката, у шта сам имала прилике да 
се и лично уверим, радећи на неко-
лико таквих пројеката.

У том смислу, курс опредељења 
Србије не одудара од сличног опре-
дељења како земаља у региону, та-
ко и шире.

Стратешки пројекти по прави-
лу јесу и треба да буду енергетски 
и инфраструктурни – пројекти из-
градње путева, ауто-путева, реч-
них и ваздушних лука, железнич-
ке инфраструктуре, али и нечега у 
чему Република Србија заостаје за 
развијеним државама – мреже за 

одвођење и процесуирање отпад-
них вода, канализациона мрежа, и 
слично.

Додатно се истичу и пројекти 
енергетске ефикасности који су по-
везани са глобалним трендом очу-
вања животне средине и преори-
јентисањем на тзв. зелене енергије.

Време у коме живимо посеб-
но је показало значај одређених 
сектора за будућност друштва, пре 
свега сектора здравства. Некако ло-
гично се на ово надовезује и сектор 
образовања јер, показало се, добро 
образовање и здравство осигурава-
ју будућност једног друштва. 

Бавите се и јавно-приватним 
партнерствима која и даље 
представљају новину за 
Србију. Колико је модел ЈПП 
ефикасан за пројекте јавне 
инфраструктуре и српску 
привреду уопште?

Јавно-приватно партнерство 
(ЈПП) сада је већ релативно препо-
знатљив инструмент реализаци-
је пројеката сарадње јавног и при-
ватног партнера коме се уобича-
јено приступа у случајевима ка-
да јавни партнер жели да реализу-
је пројекат који захтева одговарају-
ће техничко/технолошко решење а 
тада најчешће нема довољно зна-
ња, искуства, финансијских могућ-
ности да омогући реализацију про-

јекта и недовољно компетентан ка-
дар да осмисли пројекат, припре-
ми тендерску документацију, спро-
веде поступак одабира партнера 
и коначно имплементира проје-
кат. Њему је потребан партнер ко-
ји има адекватно искуство, знање, 
експертизу, који може да обезбеди 
финансирање пројеката који су по 
правилу много веће вредности не-
го што може да их издржи јавни бу-
џет, који ће обезбедити економич-
ност, ефикасност, рентабилност и 
највећу „вредност за новац“.

Јавно-приватно партнерство је 
као правни институт формално за-
живело крајем 2011. године када 
је донет Закон о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (који је 
од свог доношења два пута мењан 
2016. године, највећим делом због 
потреба имплементације два нај-
значајнија пројекта која су поме-
нута у наставку текста). Од 2012. го-
дине, када је формирана Комиси-
ја за јавно-приватна партнерства, 
до почетка 2021. године, Комиси-
ја за јавно-приватна партнерства 
и концесије одобрила је 169 про-
јеката, од чега 103 пројекта јавно-
приватног партнерства без елеме-
ната концесије и 66 пројеката јав-
но-приватног партнерства са еле-
ментима концесија. Нису сви одо-
брени пројекти, нажалост, резулти-
рали закључењем јавних уговора 
– према јавно доступним подаци-
ма – регистру јавних уговора који 
се води на порталу јавних набавки 
при Канцеларији за јавне набав-
ке Републике Србије, закључно са 
крајем 2020. године регистровано 
је 76 јавних уговора. Укупна вред-
ност до сада закључених уговора о 
јавно-приватном партнерству пре-
машује три милијарде евра, при 
чему највећу вредност „повлаче“ 
пројекти који се имплементирају 
у Београду (концесија аеродрома 
„Никола Тесла“ и пројекат Винча), 
док су пројекти који се реализују у 
мањим градовима и општинама у 
Републици Србији мање вредности 

Укупна вредност 
до сада закључених 
уговора о јавно-
приватном 
партнерству 
премашује три 
милијарде евра, 
при чему највећу 
вредност „повлаче“ 
пројекти који се 
имплементирају у 
Београду 
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(од неколико стотина хиљада евра 
до највише пар милиона евра).

Пројекти иницирани/реализо-
вани у Републици Србији (уз изузе-
так концесије аеродрома „Никола 
Тесла“ и пројекта Винча) махом су 
мањи пројекти локалног значаја.

Највећи број пројеката иници-
раних и реализованих у Републи-
ци Србији односи се на пројекте из-
градње и рехабилитације локалне 
путне инфраструктуре, линијског 
превоза путника, јавног осветље-
ња, градског и приградског прево-
за путника, изградње, управљања 
и одржавања јавних гаража, рекон-
струкције система за производњу 
топлоте, третмана комуналног от-
пада, и слично.

Које су најбоље ЈПП праксе из 
Србије и региона?

На питање које сте поставили 
може се одговорити на различите 
начине, а ја ћу покушати да дава-
њем одговора сублимирам закључ-
ке који проистичу из различитих 
погледа на ово питање, а који сви 
на крају дају један јединствен од-
говор о значају ових пројеката као 
једног од препознатих генератора 
развоја привреде. 

Одговор не може да буде јед-
нозначан. Ипак, навешћу неколи-
ко пројеката који су заслужили да 
понесу „прерогативе“ успешне ЈПП 
праксе у Србији – то су недвосми-
слено концесија аеродрома „Нико-
ла Тесла“ (25-годишња концесија 
за финансирање, развој путем из-
градње и реконструкције, одржа-
вање и управљање инфраструкту-
ром београдског аеродрома „Ни-
кола Тесла“), јавно-приватно парт-
нерство у пружању услуге третма-
на и одлагања комуналног отпа-
да у депонији Винча (25-годишње 
јавно-приватно партнерство) – два 
пројекта дефинитивно највеће фи-
нансијске вредности, највеће сло-
жености и највећег значаја за Ре-
публику Србију и Град Београд, као 
и два недавно започета пројекта 

ЈПП-а, односно концесија изградње 
јавних гаража у Београду и Новом 
Саду. Међутим, не смемо да запо-
ставимо и заборавимо веома успе-
шне пројекте који су иницирани у 
мањим јединицама локалне само-
управе у којима су овакве иници-
јативе заиста допринеле побољша-
њу квалитета живота кроз импле-
ментацију пројеката реконструк-
ције, рационализације и одржава-
ња јавног осветљења у општина-
ма Велико Градиште, Пландиште, 
Власотинце, Пожега, Стара Пазова, 
Свилајнац, Беочин, Вршац, Врбас, 
Прибој, Суботица и Зајечар, проје-
ката ЈПП-а за обнављање градског 
и приградског превоза и пројека-
та повезаних са обављањем кому-
налне делатности јавног превоза 
и/или линијског превоза у Нишу, 
Крагујевцу, Јагодини, Пожаревцу, 
Панчеву, Београду и др. 

Школовали сте се на 
Београдском универзитету, 
али и на Универзитету 
у Кембриџу. Колика је 
разлика између учења права 
у Србији и на једном од 
најпрестижнијих светских 
универзитета?

Имала сам задовољство и сре-
ћу да ми се укаже прилика да ма-

гистрирам на том престижном уни-
верзитету, дефинитивно једном од 
најпрестижнијих на свету. Задовољ-
ство, јер ми је прилика на студирам 
у тако компетитивном окружењу 
омогућила не само да учим од нај-
бољих већ и да свакодневно поме-
рам сопствене границе, што је би-
ло важно за студирање, али је мно-
го важније за живот. Имала сам и 
срећу, јер у време када сам ја доби-
ла прилику да студирам на Универ-
зитету Кембриџ сваке године у про-
граму у коме сам ја била, додељи-
вала се само једна стипендија за све 
заинтересоване постдипломце из 
Републике Србије, што је цео процес 
одабира учинило знатно компети-
тивнијим у односу на могућности 
које данас стоје на располагању на-
шим будућим младим колегама 
који имају на располагању бројне 
програме који нису постојали у вре-
ме када сам се ја одлучила да сту-
дије наставим у иностранству. 

Оно што представља најочи-
гледнију разлику јесте разлика у 
правном систему (англо-саксонски 
и континентални правни систем), 
из чега произилазе бројне разлике 
у начину исказивања и тумачења 
воље уговорних страна, преговара-
ња и писања уговора, значаја суд-
ских одлука у односу на значај за-
конодавних аката, и др. Другу зна-
чајну разлику представља начин 
студирања и начин полагања ис-
пита који је битно другачији у од-
носу на начин организовања на-
ставе и полагања испита. Профе-
сори који су држали предавања на 
постдипломским студијама су бив-
ше судије и адвокати из најпрести-
жнијих адвокатских канцеларија 
чија су предавања била маестрал-
но вођена, интересантна, увек пот-
кована њиховим богатим иску-
ством из вишедеценијске праксе 
„живљења“ права. Испити су били 
писмени, проблемски поставлјени 
и конципирани тако да провере ва-
ше познавање како статута, тако и 
судских одлука као извора права. 

Држава је годинама 
уназад куповала гас 
највећим делом из 
једног извора, и то 
коришћењем једног 
правца снабдевања 
(преко Украјине 
и Мађарске), што 
је услед разлога 
геополитичке 
природе, претило да 
изазове поремећаје у 
снабдевању тржишта 


