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1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ И ИНФПРМАТПРУ 

 

Назив пргана:   

Јавнп кпмуналнп предузеће „Чистпћа“ ј.п Стара Пазпва 

Скраћен назив: 

„ЧИСТПЋА“ ј.п. Стара Пазпва  

Адреса седишта:   

Змај Јпвина бб, 22300 Стара Пазпва 

Матични брпј:  

08591148 

Ппрески идентификаципни брпј:  

100537204 

Адреса за пријем ппднесака:  

Змај Јпвина бб,  

22300 Стара Пазпва 

Адреса за пријем електрпнских ппднесака:  

cistoca@vojvodinaonline.rs 

Лице пдгпвпрнп за тачнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи Инфпрматпр: 
Гпран Враоещ, директпр 

Лице кпје се старају п пдређеним инфпрмацијама, ппдацима и радоама у 

вези са израдпм, пбјављиваоем и ажурираоем Инфпрматпра:  

Недеока Баоац, Рукпвпдилац сектпра ппщтих и правних ппслпва 

Датум првпг пбјављиваоа Инфпрматпра: 16.11.2022. гпдине 

Датум ппследое измене или дппуне Инфпрматпра:  16. 11.2022. гпдине 
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Где се мпже пстварити увид у Инфпрматпр и набавити штампана кппија 
Инфпрматпра: 

Инфпрматпр п раду „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва је пбјављен на интернет 

страници Предузећа: www.cistocasp.rs. Увид у инфпрматпр се мпже изврщити у 

улици Змај Јпвина бб, 22300 Стара Пазпва у ппслпвним прпстпријама 

Предузећа – Сектпру ппщтих и правних ппслпва, а на писани захтев 

заинтереспванпг лица, издаје се и у щтампанпм пблику. 

 

Веб-адреса Инфпрматпра (адреса са кпје се мпже преузети електрпнска 
кппија): 

Српски, ћирилица: 

http:// www.cistocasp.rs./п кпмпанији 

Инфпрматпр је сашиоен у складу са шланпм 39. Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 
54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутствпм за израду и пбјављиваое 
инфпрматпра п раду државнпг пргана („Службени гласник РС“ брпј 68/10 и 
10/2022 – др.упутствп). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cistocasp.rs./
http://www.cistocasp.rs./
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2.ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oргани Предузећа су Надзпрни пдбпр и директпр. 

 

Надзпрни пдбпр Предузећа има три шлана, кпје именује Скупщтина ппщтине 

Стара Пазпва, пд кпјих је један председник с тим да се један шлан именује из 

реда заппслених у Предузећу. 

НАДЗПРНИ ПДБПР 

ДИРЕКТОР 

 

ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА 

 

СЕКТОР 

ОПШТИХ И 

ПРАВНИХ 

ПОСЛОВА 

САОБРАЋАЈНИ 

СЕКТОР 

ФИНАНСИЈСКО 

РАЧУН. 
 СЕКТОР 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ 

СЕКТОР 
ТЕХНИЧКИ 

СЕКТОР 

СЛУЖБА 

РАЧУНОВОДСТВ

А 

 

РЈ 

ПИЈАЦЕ 

РЈ 

КОМЕРЦИ

ЈАЛА 

РЈ 

ПОГРЕБН
Е 

УСЛУГЕ 

 

РЈ ПЛАН И 

УРЕЂЕЊЕ 
НАСЕЉА 

РЈ 

ТЕХНИЧКА 

ОПЕРАТИВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

КОМУНАЛНУ 

ХИГИЈЕНУ И 

ЗЕЛЕНИЛО 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ЗОО 

ХИГИЈЕНУ 

 

РЈ 

ПАРКИНГ 

СЕРВИС 

РЈ ОДРЖАВАЊЕ 

ПУТЕВА И 

САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

РЈ ЈАВНА 

РАСВЕТА 

ПОСЛОВНИ 

СЕКРЕТАР 

САОБРАЋАЈНИ 

СЕКТОР 

САОБРАЋАЈНИ 

СЕКТОР 
 

РЈ 

ПАРКИНГ 

СЕРВИС 
 

РЈ 

ОДРЖ.ПУТЕВА 

И 

САОБР.СИГНА

ЛИЗАЦИЈЕ 

 

РЈ ЈАВНА 

РАСВЕТА 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 

 

ПР МЕНАЏЕР ЗА ОДНОСЕ СА 

ЈАВНОШЋУ 
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Мандат председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра је шетири гпдине. 

За председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује се лице кпје испуоава 

услпве прпписане закпнпм кпјим се уређује правни пплпжај Jавних предузећа. 

Надзпрни пдбпр  

 Дпнпси дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и 
Пдгпвпран је за оихпвп спрпвпђеое; 

 Дпнпси гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа, усклађен са 
дугпрпшним и средопрпшним планпм ппслпвне стратегије и развпја. 

 Дпнпси ппсебан прпграм кприщћеоа средстава из бучета ппщтине (субвенције, 
гаранције или др. средства); 

 Усваја извещтај п степену реализације гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег 
прпграма ппслпваоа; 

 Усваја трпмесешни извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти; 

 Усваја финансијске извещтаје; 

 Надзире рад директпра; 

 Дпнпси Статут; 

 Дпнпси пдлуку п даваоу гаранција, авала, јемстава, залпга, и других средстава 
пбезбеђеоа кпја нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса; 

 Дпнпси тарифу (пдлуку п ценама, тарифни систем итд.); 

 Дпнпси пдлуку п распплагаоу (прибављаоу и птуђеоу) средствима у јавнпј 
свпјини, кпја су пренета у свпјину предузећа, велике вреднпсти, кпја је у 
неппсреднпј функцији пбављаоа ппверене делатнпсти у складу са закпнпм. 

 Дпнпси пдлуку п задуживаоу предузећа; 

 Пдлушује п улагаоу капитала у већ пснпвана друщтва капитала; 

 Пдлушује п статуснпм прпменама; 

 Пдлушује п псниваоу друщтва капитала, у складу са закпнпм; 
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 Дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитка; 

 Дпнпси акт п прпцени вреднпсти капитала, кап и прпграм и пдлуку п свпјинскпј 
трансфпрмацији; 

 Дпнпси акт п псниваоу пгранка; 

 Закљушује угпвпре п раду са директпрпм у складу са закпнпм кпјим се уређују 
радни пднпси, 

 Дпнпси акт п исплати стимулације директпра и изврщнпг директпра; 

 Даје сагласнпст на Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва; 

 Дпнпси ппщта акта предузећа за кпје закпнпм или статутпм предузећа није 
утврђена надлежнпст другпг пргана; 

 Дпнпси ппслпвник п свпме раду; 

 Утврђује мере защтите и унапређеоа живптне средине; 

 Дпнпси план јавних набавки за текућу гпдину; 

 Врщи друге ппсле утврђене закпнпм и Статутпм. 

Пдлуке, ташка 1, 2, 3, 8, 12, и 16 Надзпрни пдбпр дпнпси уз сагласнпст 
Скупщтине ппщтине. 

Пдлуке ташка 13, 14 ,15 Надзпрни пдбпр дпнпси уз предхпдну сагласнпт 
Скупщтине ппщтине. 

Пдлуке, ташка 20. Надзпрни пдбпр дпнпси уз сагласнпст Ппщтинскпг већа. 

Извещтај, ташка 5. дпствља се Ппщтинскпм већу у рпку прпписанпм закпнпм. 

Извещтај, ташка 6. дпставља се Ппщтинскпм већу ради инфпрмисаоа. 

Надзпрни пдпбпр не мпже пренети правп пдлушиваоа п питаоима из свпје 

надлежнпсти на директпра или другп лице у предузећу. 

 

Надзпрни пдбпр „Чистпћа“ ј.п Стара Пазпва чини  

Председник    Вера Бјелпбрк, Нпва Пазпва, 

шлан      Мара Гвпзденац, Стара Пазпва, 
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шлан из реда заппслених  Милпщ Кнежевић, Бепград.  

Кпнтакт: cistoca@vojvodinaonline.rs 

 

Директпра Јавнпг предузећа именује Скупщтина ппщтине, на перипд пд шетири 
гпдине, на пснпву јавнпг кпнкурса кпји спрпвпди Кпмисија за именпваоа 
директпра јавних предузећа пбразпвана пд стране Скупщтине ппщтине. 
Ппступак за именпваое директпра спрпвпди се у складу са закпнпм кпјим се 
уређује псниваое и ппслпваое јавних предузећа. 

Услпви за именпваое директпра Јавнпг предузећа прпписани су закпнпм, а 
Статутпм мпгу бити пдређени и други услпви кпје лице мпра да испуни да би 
билп именпванп за директпра. 
Директпр Јавнпг предузећа заснива радни пднпс на пдређенп време. 
 

Директпр Предузећа представља и заступа Предузеће, прганизује и рукпвпди 
прпцеспм рада, впди ппслпваое Предузећа, пдгпвара за закпнитпст рада 
Предузећа, кап и за реализацију пдлука и других аката, предлаже дугпрпшни и 
средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и пдгпвпран је за оихпвп 
спрпвпђеое, предлаже гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа и 
пдгпвпран је за оегпвп спрпвпђеое, предлаже финансијске извещтаје 
Предузећа, изврщава пдлуке Надзпрнпг пдбпра, дпнпси акт п систематизацији, 
и врщи друге ппслпве пдређене закпнпм, пснивашким актпм статутпм и 
кплективним угпвпрпм. 

Директпр: Гпран Враоеш,  кпнтакт телефпн: 022/310-150   

e-mail: direktor@cistocasp.rs 

 

Предузеће реализује свпју делатнпст, пднпснп ппслпве путем прганизпваних 
Сектпра: Сектпр ппщтих и правних ппслпва, Финансијскo, рашунпвпдствени 
сектпр, Кпмерцијални сектпр, Технишки сектпр, Сапбраћајни сектпр 

  

mailto:cistoca@vojvodinaonline.rs
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У пквиру свакпг Сектпра ппслпви се разврставају према фукципналнпј 
ппвезанпсти на Службе , Радне Јединице, а Радне Јединице на Пдељеоа. 

 

Сектпр ппштих и правних ппслпва : 

У пквиру Сектпра ппштих и правних ппслпва пбављају се следећи ппслпви: 
праћеое и тумашеое закпнских прпписа, израда нпрмативних аката Предузећа, 
даваое правне ппмпћи, впђеое правних и кадрпвских ппслпва, управљаое 
људским ресурсима, ппслпви јавних набавки, ппслпви унутращое кпнтрпле, 
пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на раду заппслених и ппслпва 
защтите пд ппжара, пбезбеђеое ппслпвнпг прпстпра и пдржаваое хигијене 
ппслпвних прпстприја. 

 

У пкпвиру Финансијскo, рачунпвпдственпг Сектпура је  

 Служба рашунпвпдства 

У пквиру финансијскo, рачунпвпдственпг Сектпура пбављају се следећи 
ппслпви: 

прганизација пбављаоа рашунпвпдствених ппслпва, коигпвпдствених ппслпва, 
плана и анализе, калкулације пднпснп рашунпвпдствени надзпр, ппслпви 
благајнишкпг ппслпваоа, платнпг прпмета, пбрашуна зарада и других примаоа, 
ппслпви састављаоа и дпстављаоа ппреских пријава и других закпнски 
прпписаних извещтаја и пбављаое ппслпва интерне рашунпвпдствене 
кпнтрпле, 

ппслпви фактурисаоа, ппслпви израде планпва и прпграма ппслпваоа 
Предузећа. 

 

У пквиру Сектпра кпмерцијалних ппслпва, ппслпви су разврстани на следеће 
Радне Јединице: 

 Радна јединица Кпмерцијала 

 Радна јединица Пијаца  
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 Радна јединица Ппгребне услуге  

У пквиру Сектпра кпмерцијалних ппслпва пбављају се следећи ппслпви: 

пбављаое кпмерцијалних ппслпва кпји ппдразумевају ппслпве набавке, 
магацинскпг ппслпваоа, ппслпве наплате пптраживаоа, рекламација и 
кпмпензација пд кприсника услуга, впђеоа евиденција кприсника услуга, рада 
на терену (пбилазак кприсника услуга), ппслпве прпдаје ппгребне ппреме, 
ажурираоа ппдатака п сахранама, ппслпве везане за закуп грпбних места, за 
издаваое дпзвпла и пдпбрених радпва на грпбљима, ппслпве ажурираоа базе 
ппдатака грпбаља, катастре грпбаља, електрпнску базу п власницима грпбних 
места и ппслпве п наплати пдржаваоа грпбних места. 

 

У пквиру Техничкпг Сектпра ппслпви су разврстани на следеће Радне 
Јединице и пдељеоа: 

 Радна јединица Планираое и уређеое насеља  

 Радна јединица Технишка пператива  

 Пдељеое за кпмуналну хигијену и зеленилп  

 Пдељеое ЗПП хигијена  

У пквиру Техничкпг Сектпра пбављају се следећи ппслпви: 

прганизација ппслпва сакупљаоа и трансппрта кпмуналнпг птпада, 
кпмерцијалнпг птпада и уклаоаое дивљих деппнија на теритприји ппщтине 
Стара Пазпва, пдржаваое шистпће на јавним ппврщинама (улице, стазе, тргпви, 
прелази, надвпжоаци, степенищта, кпје ппвезују ппврщине јавнпг сапбраћаја, 
травоаци, ппврщине између и пкп зграда кпје нису приведене намени, 
уређеое паркпва, дешија игралищта, стајалищта у јавнпм сапбраћају, такси 
станице, железнишке и аутпбуске станице, неизграђенп грађевинскп земљищте, 
пијаца, сппртски и забавни терени и др.), ппслпви израде и пвере прпјектне и 
друге дпкументације, израда планских и урбанистишких дпкумената везаних за 
јавне зелене ппврщине на теритприји ппщтине Стара Пазпва, прганизпваое 
кпнтрпле технишке исправнпсти свих впзила, прганизпваое ппслпва диспешера, 
пдржаваоа хигијене впзила и пдржаваоа пбјеката и инфраструктуре 
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предузећа, пправка и пдржаваое мптпрних впзила за сппствене пптребе 
превпз рпбе у друмскпм сапбраћају за сппствене пптребе, 

кпнтрпла рада Пдељеоа за кпмуналну хигијену и зеленилп и Пдељеоа за  ЗПП 
хигијену, прганизација ппслпва пкп уређеоа и пдржаваоа деппније, ппслпви 
пријема, третмана, деппнпваоа, складищтеоа и шуваоа птпада. 
 

Сектпр Сапбраћаја чини Радне Јединице 

 Радна јединица паркинг сервис 

 Радна јединица пдржаваое путева и сапбраћајне сигнализације 

 Радна јединица јавна расвета 

У пквиру Сектпра сапбраћаја регистрпвани смп за пбављаое следећих 
ппслпва:  

планираоe и пдржаваоа вертикалне и хпризпнталне сапбраћајне 
сигнализације, ппслпви везани за издаваое технишких услпва за израду 
Урбанистишких прпјеката и планпва, ппслпви издаваоа технишких услпва за 
прикљушке на сапбраћајницу и др., за пптребе спрпвпђеоа ппступка 
пбједиоене прпцедуре у ЦЕПП-у, издаваое дпзвпла за ванредни превпз у 
складу са пдредбама Закпна п путевима, Правилника o нашину пбављаоа 
ванреднпг превпза и Правилника п услпвима за издаваое дпзвпле за ванредни 
превпз, пдгпварајуће евиденције у вези са тим дпзвплама, свакпдневнп се 
прати стаое на путевима и кпнтрплище стаое безбеднпсти сапбраћаја и пп 
пптреби издају налпге за замену сигнализације, путне ппреме или ппправку 
путева, ппслпви уређеоа и пбележаваоа паркинг места и ппслпви кпнтрпле и 
наплате паркираоа на теритприји ппщтине Стара Пазпва, кап и ппслпви у вези 
јавне расвете. 
 

Ппслпви са ппсебним пвлащћеоима и пдгпвпрнпстима су: 

Ппмпћник Директпра  

Рукпвпдилац Сектпра ппщтих и правних ппслпва 
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Рукпвпдилац финансијскп рашунпвпдственпг Сектпра 

Рукпвпдилац Сектпра кпмерцијале 

Рукпвпдилац технишкпг Сектпра 

Рукпвпдилац сапбраћајнпг Сектпра 

Сампстални струшни сарадник за безбеднпст и здравље на раду и защтиту пд 
ппжара 

Шеф Службе рашунпвпдства 

Рукпвпдилац РЈ кпмерцијала 

Рукпвпдилац РЈ пијаце 

Рукпвпдилац РЈ ппгребне услуге 

Рукпвпдилац РЈ планираое и уређеое насеља 

Рукпвпдилац РЈ технишка пператива 

Рукпвпдилац РЈ паркинг сервис 

Рукпвпдилац РЈ пдржаваое путева и сапбраћајне сигнализације 

Рукпвпдилац РЈ јавна расвета 

 

Укупан брпј заппслених у „ЧИСТПЋА“ ј.п. Стара Пазпва, на дан 30.09.2022. гпдине, 
је 197. 

 

Укупан брпј заппслених у предузећу, разврстан пп пплнпј структури: 

 

Структура заппслених 
према пплу 

Женски Мущки Укупнп 
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На дан: 30.09.2022. 47 150 197 

Табела бр. 1-Структура заппслених према пплу 

 

Укупан брпј заппслених у предузећу, разврстан пп старпснпј структури  

Старпсна структура 

заппслених 

Дп 20 

гпд. 

Дп 30 

гпд. 

Дп 40 

гпд. 

Дп 50 

гпд. 

Дп 60 

гпд. 

Прекп 

60 гпд. 
Укупнп 

На дан: 
30.09.2022. 

1 4 47 51 58 36 197 

Табела бр. 2-Старпсна структура заппслених 

 

Укупан брпј заппслених у Предузећу, разврстан пп квалификаципнпј структури  

Квалификацип

на структура 

заппслених 

 

ВСС 

 

ВШС 

 

ССС 

 

НС 

 

ВКВ 

 

КВ 

 

ПКВ 

 

НКВ 

 

Укупнп 

На дан: 

30.09.2022. 

 

22 

 

6 

 

35 

 

0 

 

2 

 

44 

 

0 

 

88  

 

197 

Taбела бр. 3-Квалификаципна структура заппслених 
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3. ППИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТПРА 

 

Имена, надлежнпсти и кпнтакт инфпрмације Надзпрнпг пдбпра и директпра 
„Чистпћа“ ј.п.Стара Пазпва дате су у ппглављу Прганизаципна структура. 

Ппмпћник директпра Слпбпдан Јпванпвић, пп пвлащћеоу директпра 
представља и заступа предузеће у пднпсима са другим привредним субјектима 
и пбавља друге ппслпве у складу са актпм п систематизацији радних места у 
Предузећу и угпвпрпм п раду. 

Кпнтакт: 

Телефпн: 022/310-150 

Е-адреса: slovodan .jovanović@cistocasp.rs 

 

 

4. ППИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПШЋУ РАДА 

 

У складу са Закпнпм п јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 
88/2019) и Закпну п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
(„Службени гласник РС“, брпј 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) 
рад „Чистпћа“ Чистпћа ј.п. је јаван. 

 

Лице пдгпвпрнп за тачнпст и дпступнпст ппдатака: 

Гпран Враоещ, директпр, кпнтакт телефпн: 022/310-150 

Е-адреса: direktor@cistocasp.rs 

 

Лице пвлашћенп за ппступаое пп захтевима за приступ инфпрмацијама: 

Недељка Баоац , Рукпвпдилац Сектпра ппщтих и правних ппслпва, кпнтакт 
телефпн: 022/310-150 

mailto:slovodan%20.jovanović@cistocasp.rs
mailto:direktor@cistocasp.rs
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Е-адреса: nedeljka.banjac@cistocasp.rs 

 

Лице пвлашћенп за сарадоу са нпвинарима и јавним гласилима 

Милпщ Кнежевић, ПР Предузећа, кпнтакт телефпн: 022/310-150 

Е-адреса: cistoca@vojvodinaonline.rs 

 

Раднп време: 

 

Административни ппслпви: Радним данима пд 07:00 дп 14:00 15:00 шаспва 
Пстали ппслпви: сваким данпм пд 00:00 дп 24:00 шаспва 

Изглед и ппис ппступка за дпбијаое идентификаципних пбележја за 
праћеое рада пргана: 

 

Ппдаци п изгледу и ппису ппступка за дпбијаое идентификаципних пбележја 
за праћеое рада пргана-није применљивп у „Чистпћа“ ј.п Стара Пазпва. 

Изглед идентификацпних пблежја заппслених у пргану кпји мпгу дпћи у 
дпдир са грађанима п прирпди свпг ппсла или линк ка месту где се пна мпгу 
видети: 

Ппдаци п изгледу идентификаципних пбележја заппслених у пргану кпји мпгу 
дпћи у дпдир са грађанима пп прирпди свпг ппсла-није применљивп. 

 

Мпгућнпст присуства седницама државнпг пргана и неппсреднпг увида у 
рад држанпг пргана, начин уппзнаваоа са временпм и местпм пдржаваоа 
седница и других активнпсти државнпг пргана: 

Мпгућнпст присуствпваоа седницама „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, није 
применљивп. 

 

Приступачнпст лицима са инвалидитетпм: 

mailto:nedeljka.banjac@cistocasp.rs
mailto:cistoca@vojvodinaonline.rs
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Прилаз лицима са ппсебним пптребама у инвалидским кплицима је мпгућ без 
пратипца, збпг неппстпјаоа технишких баријера на улазу у прпстприје 
„Чистпћа“ј.п. Стара Пазпва. 

Аудип и видеп снимаое: 

 

Аудип и видеп снимаое је дпзвпљенп у пбјектима и у кругу „Чистпћа“ј.п. Стара 
Пазпва, искљушивп пп претхпднп дпбијенпј писменпј сагласнпсти директпра 
предузећа. Укпликп је пптребнп снимаое заппслених радника на терену, 
неппхпдна је писмена, или усмена сагласнпст директпра предузећа. 

Аутентична тумашеоа, стручна мишљеоа и правни ставпви у вези са 
прпписима, правилима и пдлукама: 

Ппдаци п аутентишним тумашеоима, струшним мищљеоима и правним 
ставпвима не ппстпје у „Чистпћа“ј.п. Стара Пазпва. 

 

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА 

 

У складу са шланпм 71. Закпна п јавнпм предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 15/2016, 88/2019) и Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 
36/2010, 105/2021) рад „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва је јаван. 

Тражилац инфпрмације ппднпси „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва захтев за 
пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја и тп путем 
писарнице „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, Змај Јпвина бб, путем ппщте или путем 
емаил-а. 

Тражилац не мпра навести разлпге за захтев, али захтев мпра да садржи назив 
пргана јавне власти, име, презиме и адресу тражипца инфпрмације, кап и щтп 
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прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи. Захтев мпже да садржи и друге 
ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације. 

Тражилац мпже захтев ппднети, у прпстпријама „Чистпћа“ ј.п. у Старпј Пазпви, 
улица Змај Јпвина бб, путем ппщте на адресу „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, 
улица Змај Јпвина бб кап и путем e-mail: cistoca@vojvodinaonline.rs 

У тпку 2022. гпдине, „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва ппднетп је щест захтева права 
на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, пп кпјим захтевима је „Чистпћа“ 
ј.п. Стара Пазпва ппступила. 

 

Најчешће тражене инфпрмације пд јавнпг значаја: 

"Чистпћа"ј.п. Стара Пазпва, у предхпдних пар гпдина најшещће је дпбијала 
захтеве за приступ инфпрмацијам пд јавнпг знашаја кпји су у вези са ппступцима 
јавних набавки и разним евиденцијама из пбласти рада (напр. брпј заппслених, 
пдређенп непдређенп, брпј заппслених инвалида, ппдатци п старпснпј , пплнпј 
и квалификаципнпј структури за перипд ппследое три гпдине и тд.). 

У тпку 2022. гпдине „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва редпвнп извещтава јавнпст п 
прпграму рада предузећа и реализацији прпграма, кап и п другим шиоеницама 
кпје мпгу бити пд интереса за јавнпст. 

Активнпсти предузете у циљу инфпрмисаоа јавнпсти п ппслпваоу „Чистпћа“ 
ј.п. Стара Пазпва: 

На интернет презентацији предузећа ппстављени су ревидирани финансијски 
гпдищои извещтаји, кап и мищљеое пвлащћенпг ревизпра на те извещтаје, 
састав и кпнтакт Надзпрнпг пдбпра и директпра, бипграфије, кап и друга 
питаоа знашајна за јавнпст; 

Инфпрматпр п раду се ажурира на гпдищоем нивпу, а пп пптреби и шещће. 
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6. ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 

Ради пбезбеђиваоа защтите ппщтег интереса у „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, 
Скупщтина ппщтине Стара Пазпва даје сагласнпст на: 

1)статут; 
2)даваое гаранција, авала, јемстава, залпга и других средстава пбезбеђеоа за 
ппслпве кпји нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса; 
3)распплагаое (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини кпја су 
пренета у свпјину предузећа, веће вреднпсти, кпја је у неппсреднпј функцији 
пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса, утврђених пвпм Пдлукпм; 
4)акт п ппщтим услпвима за исппруку прпизвпда и услуга; 
5)улагаое капитала; 
6)статусне прпмене; 
7)акт п прпцени вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у уделима, кап 
и на прпграм и пдлуку п свпјинскпј трансфпрмацији; 
8)друге пдлуке, у складу са закпнпм кпјим се уређује пбављаое делатнпсти пд 
ппщтег интереса и пвпм Пдлукпм. 

Председник ппщтине даје сагласнпст на тарифу (пдлуку п ценама, тарифни 
систем и др.) Јавнпг предузећа. 

Ппис пбавеза 

Јавнп.предузеће.крпз.пствариваое.плана.дужнп.је.да: 
псигура трајнп, несметанп и редпвнп пбављаое делатнпсти, гарантује квалитет 
услуга, утврђује прганизацију и нашин рада у циљу максималнпг задпвпљаваоа 
пптреба.пптрпщаща,.тј.кприсника.услуга, сарађује с другим заинтереспваиним 
субјектима, ради ефикаснијег пбављаоа делатнпсти и успещнијег изврщаваоа 
пбавеза према пптрпщашима, пднпснп кприсницима услуга. 

У слушају ппремећаја у ппслпваоу, вище силе, прекида у пбављаоу делатнпсти 
и у слушају щтрајка заппслених у „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, Псниваш-
предузима пперативне и друге неппхпдне мере кпјима ће се пбезбедити 
услпви за несметанп пбављаое кпмуналне делатнпсти, у складу са Закпнпм. 
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7. ППИС У ППСТУПАОУ У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА 

 

Закпнпм п кпмуналним делатнпстима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), шланпм 13. прпписанп је да скупщтина јединице лпкалне 
сампуправе пдлукама прпписује нашин пбављаоа кпмуналне делатнпсти, кап и 
ппщта и ппсебна права и пбавезе врщилаца кпмуналне делатнпсти и кприсника 
услуга на свпјпј теритприји, укљушујући и нашин плаћаоа цене кпмуналне 
услуге, нашин врщеоа кпнтрпле кприщћеоа и наплате кпмуналне услуге и 
пвлащћеоа врщипца кпмуналне делатнпсти у врщеоу кпнтрпле и мере кпје су 
кпнтрплпри пвлащћени да предузимају. 

Пснивашким актпм јединице лпкалне сампуправе пднпснп Пдлукпм п прпмени 
пснивашкпг акта Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Чистпћа“ Стара Пазпва ("Сл. 
лист ппщтина Срема", бр. 16/2013, 28/2016, 4/2017 и 17/2019) пдређенп је да је 
псниваш јавнпг кпмуналнпг предузећа „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, и да је 
претежна делатнпст предузећа сакупљаое птпада кпји није ппасан. 

Пдлукпм п изнпщеоу и деппнпваоу птпадних материја ("Сл. лист ппщтина 
Срема"бр. 8/2004, 13/2014, и 39/2021) прпписују се услпви и нашин 
прганизпваоа ппслпва у врщеоу кпмуналне делатнпсти пдржаваоа шистпће на 
теритприји ппщтине Стара Пазпва, да пднпщеое смећа и пдржаваое шистпће 
пбавља јавнп кпмуналнп предузеће пснпванп за пбављаое те кпмуналне 
делатнпсти. 

 

Прпграм ппслпваоа пбјављен на интернет страници предузећа  

http://: www.cistocasp.rs./ п кпмпанији  

 

 

8. НАВПЂЕОЕ ПРППИСА-ПРАВНИ ПКВИР ПРЕДУЗЕЋА 

 

http://www.cistocasp.rs./


20 

Објављено 16.11.2022.године 

 

 

 

 

На ппслпваое „Чистпћа“ ј.п Стара пазпва се примеоују дпмаћи извпри права 

кпји регулищу правни пквир ппстпјаоа и пбављаоа делатнпсти Предузећа, и тп 

прпписи: 

Пснивашки акт и Статут Предузећа 

Пдлука п псниваоу "Чистпћа" ј.п. Стара Пазпва (Сл.Лист ппщтина Срема 
брпј16/2013, 28/2016, 4/2017) кап јавнпг кпмуналнпг предузећа кпја је 
усклађена са Закпнпм п јавним предузећима.  

Статут „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, брпј. 1551 пд 02.06.2017.гпд. Статутпм 
Предузећа утврђенп је да Предузеће, ппред претежне делатнпсти сакупљаое 
птпада кпји није ппасан, пбавља у друге кпмуналне делатнпсти пд ппщтег 
интереса на теритприји ппщтине Стара Пазпва у функцији пшуваоа и 
унапређеоа живптне средине, а за кпје су средства планирана у бучету 
ппщтине Стара Пазпва кап искљушивп правп у складу са прпписима кпјима се 
уређују јавне набавке. Ппред наведених делатнпсти  

 

„Чистпћа“ ј.п Стара Пазпва, пбавља и следеће делатнпсти: 

01.19.-.гајеое.псталих.једнпгпдищоих.и.двпгпдищоих.биљака 
01.30 -.гајеое саднпг материјала 

02.10.-.гајеое.щума.и.пстале.щумарске.активнпсти 
35.30 -.снабдеваое парпм и климатизација  

38.21.-.третман.и.пдлагаое.птпада.кпји.није.ппасан 
38.32 - ппнпвна упптреба разврстаних материјала 

42.11.- изградоа путева и аутппутева, кпја пбухвата ппстављаое пграда и 
сапбраћајних пзнака и сл.  

43.21.-.ппстављаое електришних инсталација, щтп ппдразумева и пдржаваое 
јавне расвете 

46.22 - тргпвина на великп цвећем и садницама 

46.77.-.тргпвина.на.великп.птпацима.и.пстацима 
46.90 - неспецијализпвана тргпвина на великп 

47.76.- тргпвина на малп цвећем, садницама, семеоем, ђубривима, кућним 
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љубимцима и хранпм за кућне љубимце у специјализпваним прпдавницама 

47.78.-.пстала.тргпвина.на.малп.нпвим.прпизвпдима.у 
специјализпваним.прпдавницама 
49.39 - пстали превпз путника у кппненпм сапбраћају 

49.41.- друмски превпз терета 

52.21.- услужне делатнпсти у кппненпм сапбраћају 

68.20.-.изнајмљиваое.властитих.или.изнајмљених.некретнина.и 
управљаое.оима 
75.00- ветеринарска делатнпст 

77.11- изнајмљиваое и лизинг аутпмпбила и лаких мптпрних впзила 

77.12- изнајмљиваое и лизинг камипна 

77.32- изнајмљиваое и лизинг мащина и ппреме за грађевинарствп 

77.39- изнајмљиваое и лизинг псталих мащина, ппреме и материјалних дпбара 

81.29- услуге псталпг шищћеоа 

81.30- услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине 

82.99.-.пстале услужне активнпсти ппдрщке ппслпваоу  

96.03- ппгребне и српдне делатнпсти. 

 

Закпнпм п јавним предузећима се регулище правни пплпжај јавних предузећа 
кпја пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп псниваое, 
ппслпваое, управљаое, импвина и друга питаоа пд знашаја за оихпв пплпжај. 

 

Прпписи кпји се примеоују на пбављаое делатнпсти Предузећу су: 

1. Закпн п кпмуналним делатнпстима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), 

2. Закпнпн п јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), 

3. Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 
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91/2015.и.113/2017.–.др.Закпн), 

4. Закпн п раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - пдлука УС, 113/2017 i 95/2018 - аутентишнп тумашеое), 

5. Закпн п јавним предузећима (сл.гласник РС 15/2016 и 88/2019), 

6. Закпн п изврщеоу и пбезбеђеоу (Службени гласник Р.С“ 106/2015, 
106/2016.- аутентишнп тумашеое, 113/2017.-.аутентишнп тумашеое и 
54/2019) 

7. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (Службени 
гласник Р.С“ брпј 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)  

И друге ппзитивнп правне прпписе неппхпдне за рад и ппслпваое Предузећа. 

 

У групу прпписа кпје примеоује Предузеће су и интерна акта. 

Ппред Статута, Предузеће дпнпси и следећа акта: 

1. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва, 

2. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду, 

3. Правилник п защтити пд ппжара, 

4. Правилник п канцеларијскпм ппслпваоу, 

5. Правилник п унутращопј кпнтрпли впзила и безбеднпсти сапбраћаја, 

6. Правилник п унутращопј кпнтрпли упптребе алкпхпла, 

7. Правилник п ппслпвнпј тајни, 

8. Правилник п рашунпвпдству и рашунпвпдственим пплитикама, 

9. Кпдекс ппслпвнпг ппнащаоа у Предузећу, 

10. Правилник п јавним набавкама, 

11. Правилник п нашину регулисаоа ппступка унутращоег узбуоиваоа и 

12. други акти. 
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9. УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Претежна делатнпст Предузећа је: 

- 38.11 Сакупљаое птпада кпји није ппасан. 

 

Ппред делатнпсти из става 1. пвпг шлана Предузеће пбавља шищћеое и 
санираое јавних ппврщина и реализује прпекте унапређеоа система 
управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Стара Пазпва у функцији пшуваоа и 
унапређеоа живптне средине. 

Ппред делатнпсти из ст. 1. и 2. пвпг шлана Предузеће, пбавља и следеће 
делатнпсти: 

38.21 Третман и пдлагаое птпада кпји није ппасан, 

38.32 Ппнпвна упптреба разврстанпг материјала, 

39.00 Санација, рекултивација и друге пбласти управљаоа птпадпм, 

43.12 Припремна градилищта, 

25.2 Прпизвпдоа металних цистерни, резервпара и кпнтејнера, 

25.6 Пбрада и превлашеое метала; мащинска пбрада метала, 

25.91 Прпизвпдоа шелишних буради и слишне амбалаже, 

43.99 Пстали неппменути специфишни грађевински радпви, 

45.20 Пдржаваое и ппправка мптпрних впзила, 

45.31 Тргпвина на великп делпвима и ппремпм за мптпрна впзила, 

45.32 Тргпвина на малп делпвима и ппремпм за мптпрна впзила, 

46.77 Тргпвина на великп oтпацима и пстацима, 

47.99 Пстала тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца, 

49.41 Друмски превпз терета, 

52.10 Складищтеое, и 

56.10 Делатнпст рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката. 
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Предузеће ппред напред пписаних делатнпсти пбавља и друге делатнпсти пд 
ппщтег интереса ради задпвпљаваоа пптреба кприсника кпмуналних услуга, 
физишких лица, предузетнике и правних лица кпји живе или пбављају 
делатнпст на теритприји ппщтине Стара Пазпва. 

„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва врщи и услуге уклаоаоа кпмерцијалнпг и 

индустријскпг птпада на пснпву угпвпра закљушенпг са кприсницима услуга. 

Такпђе, „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва врщи услуге шищћеоа снега, шищћеоа 

ппврщина ван прпграма и пднпщеоа кабастпг птпада.  

 

 

10. ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА 

 

Пдлукпм п пдржаваоу шистпће, а у складу са Закпнпм п кпмуналним 
делатнпстима, ,,Чистпћа’’ј.п. Стара Пазпва, није у пбавези да закљушује 
ппјединашне угпвпре са кприсницима услуга када је у питаоу редпвна услуга 
пднпщеоа кпмуналнпг птпада, са теритприје ппщтине Старе Пазпве, псим у 
слушају када је у питаоу кпмерцијални и индустријски птпад, када је јаснп 
прпписана пбавеза закљушеоа угпвпра са кприсницима услуга. 

Уклаоаое кпмерцијалнпг и индустријскпг птпада Предузеће пбавља на пснпву 

угпвпра са кприсникпм, у складу са закпнпм. Прпдаја услуга и угпвараое се 

врщи на пснпву Ценпвника утврђенпг пд стране предузећа. 

Кприсник услуга мпже да ппднесе Захтев за пружаоe ванредних услуга у 

слпбпднпј фпрми, слаоем писменпг дпписа путем ппщте на адресу Змај Јпвина 

бб Стара Пазпва, или путем емаил: cistoca@vojvodinaonline.rs 

Пп пријему захтева кпји се пднпси на пружаое услуга уклаоаоа кпмерцијалнпг 

и индустријскпг птпада и пружаоу непбавезних услуга (шищћеое снега са 

ппврщина кпје нису пбухваћене прпгрампм, шищћеое ппврщина мимп 

прпграма, уклаоаоа птпада мимп прпграма, кприщћеое деппније пд стране 

mailto:cistoca@vojvodinaonline.rs
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трећих лица, пдржаваое шистпће на заузетим јавним ппврщинама и сл), 

Служба за кпмерцијалне ппслпве, референт наплате пптраживаоа приступа 

изради Предлпга.-.Ппнуде пп ценпвнику непбавезних услуга кпја садржи 

динамику, кплишину, цену, услпве плаћаоа, на пснпву важећег Ценпвника 

услуга. Предлпг ппнуде се дпставља кприснику услуга, путем емаила, ппщтпм и 

сл. Пп дпбијаоу писане сагласнпсти на дпстављену ппнуду пд стране кприсника 

услуга, Служба за кпмерцијалне ппслпве приступа изради Угпвпра п ппслпвнпј 

технишкпј сарадои укпликп се услуга пружа у кпнтинуитету у пдређенпм 

временскпм раздпбљу, дпк укпликп се услуга пружа једнпкратнп није 

пптребнп да се закљушује угпвпр, пднпснп дпвпљна је писмена сагланпст 

нарушипца услуге. 

Накпн израде угпвпра п пружаоу ванредних услуга исти се прпслеђује 

кприснику услуга на пптпис путем ппщте, или ппзивпм кприсника услуга у 

прпстприје „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва ради пптписиваоа угпвпра. 

 

 

11. ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва је у перипду пд 01.09.2022. гпдине дп 30.09.2019. 

гпдине није имала3 Захтева за склапаое угпвпра п пбављаоу ппслпва кпји не 

спадају у претежну делатнпст.  

 

12. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА 

 

Ппдаци п прихпдима и расхпдима за перипд пд 01.01.2021. гпдине дп 
31.12.2021. гпдине у складу са закпнпм пбјављују се на интернет презентацији 
предузећа: http://: www.cistocasp.rs./ п кпмпанији  

http://www.cistocasp.rs./
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13. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ппдаци п јавним набавкама се у складу са Закпнпм пбјављују на Ппрталу јавних 
набавки, http://portal.ujn.gov.rs/, кап и на интернет презентацији предузећа: 
http://: www.cistocasp.rs./ јавне набавке  

План набавки за 2022. гпдину кпји је саставни деп Прпграма ппслпваоа за 

2022. гпдину се налази на следећем линку: 

http://: www.cistocasp.rs./ јавне набавке  

Реализације ЈН за перипд пд 01.01.2022.-30.09. 2022. гпдине се налази на 
следећем линку: 

http://: www.cistocasp.rs./ јавне набавке  

 

 

14. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ 

 

У 2021. гпдини није дпдељивана државна ппмпћ (дпнације). 

У 2022. гпдини није планиранп дпдељиваое државне ппмпћи (дпнације). 

 

 

15. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА 

Зараде заппслених у „Чистпћа“ ј.п Стара Пазпва у 2022. гпдини исплаћене су у 

складу са усвпјеним Прпгрампм ппслпваоа за 2022. гпдину. 

Зарада заппслених, дефинисана Угпвпрпм п раду и Кплективним угпвпрпм за 
„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, усклађена је са Закпнпм п утврђиваоу максималне 
зараде у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“ брпј 93/12), Закпнпм п раду 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

пдлука УС , 113/2017), Закпнпм п привременпм уређиваоу пснпвица за 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.cistocasp.rs./
http://www.cistocasp.rs./
http://www.cistocasp.rs./
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пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других сталних примаоа кпд 

кприсника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014) и Закпнпм п 

изменама и дппунама Закпна п привременпм уређиваоу пснпвица за пбрашун 

и исплату плата, пднпснп зарада и друхих сталних примаоа кпд кприсника 

јавних средстава („Службени гласник РС“ брпј 95/2018) . 

Планирани трпщкпви накнада за Надзпрни пдбпр сагласни су са Закпнпм п 

јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12) и Закљушкпм Владе 05 Брпј: 

120-4780/2008, пд 06.11.2008. гпдине кпји се пднпси на мерила за утврђиваоа 

највищег изнпса накнада за рад председника и шланпва пргана управљаоа и 

надзпра јавних предузећа, јавних агенција и других пблика прганизпваоа шији 

је псниваш Република Србија. 

 

Директпр Гпран Враоещ именпван је на функцију пд стране Скупщтине 

ппщтине Стара Пазпва и оегпва нетп зарада изнпси 116.127,11 динара без 

минулпг рада. 

Исплате шланпвима Надзпрнпг пдбпра утврђене су на месешнпм нивпу на 
пснпву Рещеоа бр.020-162/2013-IV oд 16. септембра 2013. гпдине и изнпсе: 
Председник: нетп 25.000,00 динара,Чланпви - два шлана: нетп пп 20.000,00 
динара  

 

 

ППДАЦИ П НЕТП ЗАРАДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ ПП СЕКТПРИМА ЗА ПКТПБАР 2022. 
ГПДИНЕ 

 

СЕКТПР НЕТП ИЗНПС БРПЈ 
ЗАППСЛЕНИХ 

ПРПСЕЧНА 
ЗАРАДА 

Сектпр за ппщте и правне 
ппслпве 

 
1.313.938,61 

 
20 

 
65.696,93 
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Сектпр за финансијскп 
рашунпвпдствене 
ппслпве 

 
867.726,52 

 
14 

 
61.980,46 

Сектпр за кпмерцијалне 

ппслпве 
 

2.632.800,83 

 

40 

 

65.820,02 

Технишки сектпр 6.047.273,13 108 55.993,26 

Сапбраћајни сектпр 554.624,87 15 36.974,99 

УКУПНП 11.910.838,87 197 57.951,08 

 

 

 

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА  

 

Р.бр.  Категприја/Кпнтп  Укупан изнпс   заппс
лених 

 

1.  Зарада 11.910.838,87     

2.  Минули рад 1.133.038,03       

3.  Тппли пбрпк 1.123.315,68     

4. Регрес 1.107.668,07     

5.  Прекпвремени сати 1.167.737,83      

6.  Стимулација 1.255.692,10      

 укупнп 18.312.201,73  197  

Ппдаци п исплаћеним платама, зрадама и другим примаоима заппслених у 

„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва за 2022. гпдину, дпступни су на званишнпм сајту 

„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва у извещтају п реализацији гпдищоег прпграма 
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ппслпваоа.„Чистпћа“ј.п..Стара.Пазпва.на.линку:http://www.cistocaсп.rs/п 

кпмпанији 

 

 

16. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА ЗА РАД 

 

Ппдаци п средствима за рад саставни су деп Биланса стаоа на дан 31.12.2021. 

гпдине, кпји се налази на интернет страници Предузећа, на линку: 

www.cistocasp.rs. - 

 

 

17. ЧУВАОЕ НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА 

 

„Чистпћа“ ј.п.Стара Пазпва ппседује инфпрмације кпје су везане за пбављаое 
ппслпва из оене надлежнпсти, а исте се углавнпм у писанпм пблику шувају у 
архиви предузећа у папирнпј фпрми и на другим електрпнским нпсашима. 

Ппдаци и дпкументи (ппсебнп пни са пзнакпм тајнпсти) мпгу да се сниме 
(архивирају, запищу) на серверу на кпме се снимају ппдаци, у фплдеру над 
кпјим ће правп приступа имати самп заппслени- кприсници кпјима је тп правп 
пбезбеђенп пдлукпм Директпра Предузећа. 

Ппдаци и дпкументи (ппсебнп пни са пзнакпм тајнпсти) мпгу да се сниме на 
друге нпсаше (екстерни хард диск, USB, CD, DVD) самп пд стране пвлащћених 
заппслених – кприсника.  

 

Заштита ппдатака 

 

http://www.cistocaсп.rs/о%20компанији
http://www.cistocaсп.rs/о%20компанији
http://www.cistocasp.rs./
http://www.cistocans.co.rs/wp-
http://www.cistocans.co.rs/wp-
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Правп приступа инфпрмаципнп кпмуникаципнпм систему имају самп 
заппслени/кприсници кпји имају администратпрске или кприснишке налпге. 

Администратпрски налпг је јединствени налпг кпјим је пмпгућен приступ и 
администрација свих ресурса, кап и птвараое нпвих и измена ппстпјећих 
налпга. 

Кприснишки налпг се састпји пд кприснишкпг имена и лпзинке, кпји се мпгу 
укуцавати или шитати са медија на кпме ппстпји електрпнски сертификат, на 
пснпву кпга/јих се врщи аутентификација – прпвера идентитета и аутпризација 
– прпвера права приступа, пднпснп права кприщћеоа пд стране заппсленпг-
кприсника. 

Кприснишки налпг дпдељује администратпр, на пснпву захтева заппсленпг 
задуженпг за кадрпвске и ппслпве пбрашуна зарада у сарадои са неппсредним 
рукпвпдипцем и тп тек накпн унпса ппдатака п заппсленпм у спфтвер за 
управљаое кадрпвима, а у складу са пптребама пбављаоа ппслпвних задатака 
пд стране заппсленпг-кприсника. 

Администратпр впди евиденцију п кприснишким налпзима, прпверава оихпвп 
кприщћеое, меоа права приступа и укида кприснишке налпге на пснпву захтева 
заппсленпг на ппслпвима управљаоа људским ресурсима, пднпснп надлежнпг 
рукпвпдипца. 

 

Заштита пд вируса 

 

Защтита пд злпнамернпг спфтвера на мрежи спрпвпди се у циљу защтите пд 
вируса и друге врсте злпнамернпг кпда кпји у рашунарску мрежу мпгу дпспети 
интернет кпнекцијпм, имејлпм, зараженим пренпсним медијима (USB 
мемприја, CD итд.), инсталацијпм нелиценциранпг спфтвера и сл. 

За успещну защтиту пд вируса на свакпм рашунару је инсталиран антивирусни 
прпграм. 

У слушају да кприсник примети непбишнп ппнащаое рашунара, запажаое треба 
без пдлагаоа да пријави електрпнским путем струшнпм сараднику за 
инфпрмаципне технплпгије 
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18. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ 

 

Ппдаци п раду „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва шувају се у архиви предузећа. 
„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, ппседује записнике са седница, пдлуке и 
закљушене угпвпре. 

Ппдаци п врстама инфпрмација: 

 Пдлуке, рещеоа 

 Записник са седнице Надзпрнпг пдбпра 

 Угпвпри 

 Пстала дпкументација 

 

 

19. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН ПМПГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Рад „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва је јаван. Увид у дпкумента пмпгућава се 
тражипцу у складу са Закпнпм п приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (Сл. 
гласник РС 120/2004, 54/2007, 104/2009,  36/2010 и 105/2021), псим у слушају 
искљушеоа и пгранишеоа јавнпсти рада. 

 

20. ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПШЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФПРМАЦИЈАМА 

 

Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпје се пднпсе или су 
настале у вези са радпм „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва и кпје се налазе на некпм 
дпкументу кпји је у ппседу предузећа, мпже се ппднети „Чистпћа“ ј.п. Стара 
Пазпва на неки пд следећих нашина: 

У писанпј фпрми на ппщтанску адресу: „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва, Змај 
Јпвина бб, 22300 Стара Пазпва 
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Електрпнски на емаил адресу: cistoca@vojvodinaonline.rs 

 

Закпнске пдредбе у вези са ппднпщеоем захтева и пствариваоем права на 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја: 

Свакп (нпр. дпмаће и странп, физишкп и правнп лице) мпже да ппднесе захтев 
за приступ инфпрмацијама; 

Захтев мпра да садржи име или назив ппднпсипца захтева, адресу 
ппднпсипца захтева и 

штп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи; 

У захтеву се не мпра навести разлпг тражеоа инфпрмације; 

Правп на приступ инфпрмацијама се мпже пстварити такп щтп ће се тражити 
нещтп пд следећег: увид у дпкумент кпји садржи инфпрмацију, кппија 
дпкумента на кпјем се инфпрмација налази, пбавештеое п тпме да ли прган 
ппседује инфпрмацију, пбавештеое п тпме да ли је инфпрмација инаше 
дпступна; 

У вези са пствариваоем пвпг права мпгуће је наплатити самп трпщкпве 
умнпжаваоа и упућиваоа кппије дпкумента кпји садржи тражену 
инфпрмацију, а не и друге евентуалне трпщкпве кпје прган има у вези са 
ппступаоем пп закпну. Трпщкпви се мпгу наплатити у складу са Уредбпм и 
Трпщкпвникпм кпје је утврдила Влада Републике Србије. 

Пбавезе плаћаоа нужних ппслпва пслпбпђени су нпвинари, када кппију 
дпкумента захтевају ради пбављаоа свпг ппзива, удружеоа за защтиту људских 
права, када кппију дпкумената захтевају ради пствариваоа циљева удружеоа и 
сва лица када се тражена инфпрмација пднпси на угрпжаваое, пднпснп 
защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, псим у слушајевима кад 
прган јавне власти не мпра тражипцу да пмпгући пствариваое права на 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја јер се ради п инфпрмацији кпја је већ 
пбјављена и дпступна у земљи или пбјављена на интернету. 

У дпсадащопј пракси „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва није наплаћивала ни 
трпщкпве умнпжаваоа нити трпщкпве упућиваоа тражених дпкумената. 
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"Чистпћа"ј.п. Стара Пазпва тј. лице задуженп за ппступаоу пп захтевима за 
слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, дужнп је да ппступи пп 
Захтеву без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева. 
Укпликп  није мпгуће из пправданих разлпга ппступити у рпку пд 15 дана пд 
пријема захтева, тражилац се пдмах п тпме пбавести и пдредђује накнадан рпк 
за дпстављаое инфпрмације кпји не мпже бити дужи пд 40 дана пд дана 
пријема захтева у кпме ће тражилац бити пбавещтен п траженпј инфпрмацији. 

„Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва је пбавезна да пмпгући приступ инфпрмацији или 
да дпнесе решеое кпјим ће се захтев у пптпунпсти или делимичнп пдбити из 
разлпга кпји су пдређени Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја. Игнприсаое захтева и упућиваое нефпрмалних пбавештеоа 
уместп ппступаоа пп захтеву није дппуштенп; 

У слушају да „Чистпћа“ ј.п. Стара Пазпва дпнесе рещеое кпјим се захтев 
пдбија, или у слушају да прппусти да дпнесе таквп рещеое или удпвпљи захтеву 
у рпку, ппднпсилац захтева има правп да упути жалбу Ппверенику за 
инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти. 

Ппднпсилац захтева има правп да ппднесе жалбу Ппверенику за инфпрмације 
пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти и у пднпсу на закљушак кпјим 
се оегпв захтев пдбацује. 

 

Линкпви за фпрмулар захтева и жалбе, пднпснп ппжурнице и тужбе су 
пбјављени на интернет страници Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја 
и защтиту ппдатака п лишнпсти: https://www.poverenik.rs/sr-yu/pristup-
informacijama/formulari-di.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poverenik.rs/sr-yu/pristup-informacijama/formulari-di.html
http://www.poverenik.rs/sr-yu/pristup-informacijama/formulari-di.html
http://www.poverenik.rs/sr-yu/pristup-informacijama/formulari-di.html
http://www.poverenik.rs/sr-yu/pristup-informacijama/formulari-di.html
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Образац Захтева за приступ инфпрмацији од јавног значаја 
 
_____________________________________________________________________ 
назив и седищте пргана кпме се захтев упућује  
 

З А Х Т Е В 
за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја 

 
На пснпву шлана 15. ст. 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), пд гпре 
наведенпг пргана захтевам:  

o Пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију;  
o Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију;  
o Кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију;  
o Дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену дпкументацију:  
o ппщтпм  
o електрпнскпм ппщтпм  
o на други нашин: 

______________________________________________________________________________  
пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________  
(навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји 
плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације)  

 
 

_________________________________  
Тражилац инфпрмације/име и презиме  

У_______________, 
         ____________________________________  
Дана_________202___гпдине      адреса  

____________________________________  
пптпис        други ппдаци за кпнтакт 

  
__________________________________  
У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите.  
У кућици пзнашити нащин дпстављаоа кппије дпкумената.  
Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате. 
 


