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 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ИНФОРМАТОРУ 
 

Назив органа: 

Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“Трстеник 

Скраћен назив: 

ЈКСП „КОМСТАН“ ТРСТЕНИК

 Адреса седишта: 

Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник

Матични број: 

07154780 

Порески идентификациони број: 

101306946 

Адреса за пријем поднесака: 

Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник

за пријем електронских поднесака: 

komstan@komstan.rs  ,   direktor@komstan.rs  

WEB   страница Предузећа:   www.komstan.rs 

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: 

Слађана Алексић, вд. директор 

Лица  која  се  старају  о  одређеним  информацијама,  подацима  и  радњама  у  вези  са  израдом,
објављивањем и ажурирањем Информатора: 

Шипић Милан, руководилац рачуноводства и финансија

Луковић Владимир, систем администратор

 

Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора: 

Информатор о раду  је објављен на интернет страници Предузећа: www.komstan.rs. 

Увид у информатор се може извршити у улици Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник у пословним

просторијама Предузећа, а на захтев заинтересованог лица, издаје се и у штампаном облику.

Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија): 

Српски, ћирилица: 

 www.komstan.rs 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја  („Службени  гласник  РС“  бр.  120/04,  54/07  и  104/09  и  36/10)  и  Упутством  за  израду  и
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објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10) које је ступило
на снагу 29.09.2010. године. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

 

Oргани Предузећа су Надзорни одбор и директор.   

Надзорни одбор Предузећа има три члана, које именује Скупштина општине Трстеник, од којих је један
председник с тим да се један члан именује из реда запослених у Предузећу. 

Мандат председника и чланова Надзорног одбора је четири године.  

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава услове прописане законом
којим се уређује правни положај Jавних предузећа. 

Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово  спровођење,  доноси  годишњи,  односно  трогодишњи  програм  пословања,  усклађен  са
дугорочним  и  средњорочним  планом  пословне  стратегије  и  развоја  из  тачке  1.  овог  става,  усваја
извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја
тромесечни  извештај  о  степену  усклађености  планираних  и  реализованих  активности,  усваја
финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и
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за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Трстеник  и Општинског већа, доноси статут
Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала
Предузећа, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Предузећа, закључује
уговоре о раду са Директором, у складу са законом којим се уређују  радни односи, даје сагласност
Директору  за  предузимање  послова  или  радњи  у  складу  са  законом,  овим  статутом  и  одлуком
Скупштине  општине,  доноси  одлуку о  давању  гаранција,  авала,  јемства,  залога  и  других  средстава
обезбеђења, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Предузећа, доноси одлуку
о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм
и  одлуку  о  својинској  трансформацији,  доноси  одлуку  о  општим  условима  за  пружање  услуга
Предузећа, доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Предузеће,
доноси  одлуку  о  оглашавању,  предлаже  доношење  годишњих програма  инвестиционих  активности,
доноси посебан програм коришћења средстава из буџета општине Трстеник у складу са Законом, доноси
инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције, које се не
финансирају из буџета, и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се
уређује правни положај привредних друштава.  

Надзорни одбор 

 ЈКСП „Комстан“ Трстеник: 

Душан Петковић, дипл.правник, председник

Александра Јовановић, дипл. правник, члан,

Милан Шипић,  дипл.економиста, члан из реда запослених.  

Контакт: komstan@komstan  .  rs, direktor@komstan.rs

Директора Предузећа именује Скупштина општине, на период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса. Јавни конкурс за именовање Директора спроводи се у поступку прописаном законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа. За директора се именује лице које испуњава услове
предвиђене законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

Директор Предузећа представља и заступа  Предузеће,  организује  и  руководи процесом рада,  води
пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других
аката  Скупштине  општине,  Председника  општине  и  општинског  већа,  предлаже  дугорочни  и
средњорочни  план  пословне  стратегије  и  развоја  и  одговоран  је  за  њихово  спровођење,  предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже
финансијске  извештаје  Предузећа,  извршава  одлуке  Надзорног  одбора,  бира  извршног  директора,
закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи,
бира представнике Предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Предузеће, доноси
акт  о  систематизацији,  и  врши  друге  послове  одређене  законом,  оснивачким  актом  статутом  и
колективним уговором. 

ВД  Директор: Алексић Слађана дипломирани економиста
Контакт телефон: 037/713 052

Факс: 037/713-052 

e-mail:   direktor  @  komstan  .  rs      
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Послови са посебним овлашћењима и одговорностима су: 

1. Извршни директор за  техничке  послове 
2. Помоћник директора за правне и опште послове
3. Управник Радне јединице водовод и канализација
4. Управник Радне јединице хигијена и механизација
5. Управник Радне јединице зеленило и пијаце
6. Управник Радне јединице погребне услуге
7. Руководилац Службе економике и финансија
8. Руководилац Наплате и потрошачког сервиса
9. Руководилац Службе обезбеђења
10. Лице одговорно за безбедност и здравље на раду  

Предузеће реализује своју делатност, односно послове путем организованих  Радних
јединица: Радна јединица Заједнички и општи послова, Радна јединица Водовод  и
канализација, Радна јединица Хигијена и Механизација, Радна јединица Зеленило и
пијаце, Радна јединица Погребне услуге, 

 РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

1. Служба општих и правних послова

2. Служба економике и финансија

3. Служба рачуноводства

4. Служба наплате и потрошачки сервис

5. Служба обезбеђења

Служба општих и правних послова

У оквиру Службе општих и правних послова обављају се следећи послови: 

 праћење и тумачење законских прописа, 
 израда нормативних аката Предузећа, 
 давање  правне помоћи, 
 вођење правних и кадровских послова, 
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 обављање послова безбедности и здравља на раду запослених 
  послова  заштите од пожара, 
 одржавање постојећег информационог система Предузећа 
  управљање људским ресурсима 

Служба рачуноводства

У оквиру Службе рачуноводства обављају се следећи послови: 

 обављају се и организују књиговодствени послови, води се рачуна о ажурности 
књижења дневних промета на основу достављене документације,

 води се евиденција о објектима, основним средствима, алатима, материјалима у 
власништву предузећа као и средствима добијеним на коришћење од оснивача и 
њиховим вредностима,

 врши се обрачун амортизације, задужење и раздужење запослених средствима за рад,
 прати  се степен завршености инвестиционих радова,
 организује се фактурисање  услуга и обрачун комуналних услуга корисицима,
 врши се обрачун личних доходака запослених.

У оквиру службе економике и финанасија обављају се следећи послови:

 обављају се послови периодичног планирања и извештавања о степену остварења 
планских података,

 спроводе се јавне набавке за набавку средстава, материјала и услуга и врши избор 
најбољих понуђача,  

 организује се осигурање имовине и запослених у предузећу,
 прате се показатељи остварених реализација  и у складу са тим дају предлози за 

побољшање ликвидности и економичности у оквиру делатности предузећа, 
 сарађује се са банкама, оснивачем и другим  пословним субјектима.

Служба наплате и корисничког сервиса обављају се следећи послови:

 прати наплату комуналних услуга  и води рачуна о застарелости потраживања,
 даје предлоге за утужења корисника, контактира са корисницима, склапа уговоре о 

репрограму, даје предлоге за побољшање наплате, прати судска извршења и организује 
активноси око искључења нередовних платиша,

 контактира са странкама у вези рекламација обрачуна и даје потребна писмена или 
усмена разјашњења корисницима комуналних услуга,

 сарађује са средствима јавног информисања.
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Служба обезбеђења

У оквиру Службе обезбеђења обављају се следећи послови: 

              У складу са Законом о приватном обезбеђењу у оквиру РЈ Заједнички послови
формирана је Служба обезбеђења као самозаштитна делатност, ради обезбеђења објеката од
посебног значаја који су у оквиру ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник. 

Осим објеката од посебног значаја  Служба обезбеђења обезбеђује и друге објекте у
оквиру ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник.

Сви службеници обезбеђења поседују лиценцу за вршење специјалистичких послова
службеника  обезбеђења  са  оружјем, а  ЈКСП  “КОМСТАН”  Трстеник   лиценцу  за  вршење
послова  физичко-техничке  заштите  лица,  имовине  и  одржавање  реда  на  спортским
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.

 РАДНА ЈЕДИНИЦА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Служба за развој, праћење и одржавање;

2. Служба за производњу воде;

3. Служба за дистрибуцију, изградњу и одржавање водовода и канализације;

4. Служба грађевинско занатских радова.

У оквиру Службе за развој, праћење и одржавање обављају се следећи послови:

 Прати и анализира стање водоводне и канализационе инфраструктуре и у складу са 
стањем на терену и потребама корисника предлаже краткорочне и дугорочне планове за
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одржавање и развој система;
 Учествује у дефинисању и изради правилника и одлука везаних за водовод и 

канализацију и дефинисању и изради пројектне документације као и  праћењу извођења
радова по тој документацији; 

 Учествује у спровођењу инвестиционог КФW Програма у области водоснабдевања и
одвођења и пречишћавања отпадних вода – Програм 2, 

 Ради на давању услова за прикључења нових корисника и контролише прикључења.

У оквиру Службe за производњу воде обављају се следећи послови: 

 Стара се о правилном и безбедном раду оба изворишта, о  функционисању електро-
машинске опреме и исправном раду подземних и надземних објеката на извориштима;

 Контролише систем хлорисања воде и свеукупни квалитет воде, надгледа притисак у 
градској водоводној мрежи;

    Контролише рад пумпних станица за воду за другу висинску зону и одговара за њихово 
функционисање;

   Прати и учествује у одржавању круга оба изворишта;

У оквиру  Службe за дистрибуцију,  изградњу и одржавање водовода и канализације
обављају се следећи послови:

 Дистрибуција произведене воде до корисника;
 Пречишћавање  и  одвођење  атмосферских  и  отпадних  вода  у  пријемник  или

реципијент;
 Реконструкцији постојоће водоводне и канализационе мреже и изградњи нових мрежа

за коју постоји  техничка документација;
 Одржавање постојећих водоводних и канализационих мрежа 

 редовно,
 инвестиционо, 
 ванредно,
 хитне интервенције.

 У оквиру Службe за грађевинско занатско радове обављају се следећи послови: 

 Одржавањем вовдоводне инсталације од водомера до точећег места;
 Одржавањем  канализационе  инсталације  од  прикључка  на  градску  канализациону

мрежу до сливника;
 Поправке оштећених подних и зидних облога насталих као последица замене делова

водоводне и    канализационе инсталације;
 Поправке заједничког осветљења, а све ову уз писани Захтев.
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 РАДНА ЈЕДИНИЦА ХИГИЈЕНА И МЕХАНИЗАЦИЈА

1. Служба хигијене

2. Служба механизацује

У оквиру Службе механизације  обављају се следећи послови: 

Радна јединица "Механизација” обавља посове  сакупљања, транспорта и депоновања
комуналног отпада и представља једну од примарних делатности у ЈКСП “Комстан” Трстеник.
ЈКСП “Комстан” пружа услугу сакупљања комуналног отпада на територији града Трстеника и
48 насељених  места  на  подручију  општине  Трстеник,  што  износи  око  95% територијалне
покривености.  Поред  пружања  услуге  одношења  смећа  из  домаћинстава  те  услуге  су
проширене  и  на  приватна  и  друштвена  предузећа  и  јавне  установе  и  објекте  на  целој
територији  општине  Трстеник.  Имајући  у  виду  да  су  светски  стандарди  преко  90%
покривености становништва, јасно је да су ЈКСП “Комстан” и општина Трстеник усагласили
локалне  прописе  и  процедуре  са  националним  и  прописима  ЕУ  из  области  управљања
отпадом.

Комунални отпад се сакупља у складу са Одлуком о управљању комуналним отпадом и
одржавању чистоће на површинама јавне намене у типизираним посудама и/или врећама, и то:

 Типизирана посуда од метала или пластике запремине од 80 до 120 литара и вреће за
сакупљање  отпада  запремине  до  120  литара,  које  користе  корисници  услуга  у
индивидуалним домаћинствима – куће;

 Типизирана посуда од метала или пластике (мали контејнери) запремине 1.100 литара;

 Типизирана посуда од метала (велики контејнери) запремине 5.000 литара;

 Типске металне корпе-жичани контејнери за селектирање отпада.

Комунални отпад се превози специјалним возилима аутосмећарима и аутоподизачима
на градску депонију. Специјална возила довозе отпад на истоварну рампу ради истовара.
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Комунални  отпад  се  затим  гура  и  сабија  (разастирање  отпада)  булдозером  у
слојевима који се покрива слојем земље или другог инертног материјала у дебљини од 15 cm
до 20 cm. 
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Поред  сакупљања,  транспорта  и  депоновања  комуналног  отпада,  радна  јединица
"Механизација" обавља и послове:

 Прање улица, тротоара, тргова и платоа, 
 Сакупљање и одвожење крупног (кабастог) отпада, 
 Одржавање локалних некатегорисаних путева по налогу општинске управе и 
 Уклањање и санацију дивљих депонија по налогу надлежних инспекција. 

У оквиру Службе хигијене обављају се следећи послови: 

Радна јединица “Хигијена” обавља послове одржавања хигијене на подручију месне заједнице
Трстеник и месне заједнице Трстеник II у складу са уговором који обухвата: 

 Чишћење улица, тротоара, тргова и других јавних површина (ручно и машински), 
 Чишћење зона – сакупљање папира и другог комуналног отпада са јавних површина.

Радна јединица “Хигијена” обавља и чишћење заједничких просторија у колективном типу
становања (стамбеним зградама) у складу са закљученим уговорима са стамбеним заједницама
које су уписане у регистар стамбених заједница.  
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 РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗЕЛЕНИЛО И ПИЈАЦЕ

1. Служба за одржавање зеленила

2. Служба за управљање пијацама

У оквиру Службе за одржавање зеленила  обављају се следећи послови: 
 одржавање зеленила (паркова, живих ограда и других јавних површина);

 машинско кошење травњака, сакупљање покошене траве и одвоз на депонију;

  орезивање живе ограде, са сакупљањем и одвожењем орезаних остатака;

  кошење разног растиња на запуштеним местима по налогу комуналних инспектора 
Одсека за инспекцијских послова општине Трстеник;

  реконструкција зелених површина, машинско скидање постојећег слоја, сејање траве 
са ваљањем и негом до ницања;

  летња и јесења садња цвећа по цветњацима испред Школског центра ламеле, 
жардињерама и парку испред општине у граду;

 производњу расада, више врста цвећа како за летњу тако и јесењу садњу;

  орезивање дрвореда, поткресивање скраћивање стабла, сеча и уклањање стабла као и 
садња нових садница и формирање дрвореда;

  Чишћење снега са јавних површина (тротоара и улица), у граду током зимских месеци 
по налогу Инспекцијских органа Општине Трстеник.

У оквиру Службе управљање пијацама  обављају се следећи послови: 
 одржавање и опремање пијацe и објеката на пијаци;
  издавање објеката и простора на пијаци за продају пољопривредно-прехрамбених 

производа на мало;
 изградња и реконструкција пијаце и пијачних објеката, набавка пијачне опреме и 

уређаја за своје потребе сопственим средствима и средствима оснивача;
  издавање објеката и простора за продају производа занатства домаће радиности и 

других непрехрамбених производа , дозвољених по прописима;
 вођење евиденције промета на мало пољопривредно – прехрамбених производа и
 кретање цена за индивидуални сектор за потребе статистике.
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 РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

У оквиру Радне јединице Погребне услуге обављају се следећи послови:

 

  Погребна делатост надлежна је за градско Ново и Старо гробље. Погребна делатност је 
организована да грађанима помогне и буде на услузи у најтежим тренуцима када дође до 
смртног случаја у породици. 

  Погребна делатност је организована од сакупљања посмртних остатака страдалих лица, 
заказивања термина сахрана, одређивања гробних места, смештаја у капелу, ископа раке и 
сахрањивања са формирањем и уређивањем хумке до 40 дана. Такође корисницима су на 
располагању и две сале за помен на Новом и једна сала на Старом гробљу, које запослени 
редовно чисте, загревају и одржавају. 

  Према жељи,  корисницима је на располагању капела за смештај покојника, чајна кухиња. По
потреби врши се ексхумација на градским и сеоским гробљима , на основу Решења надлежних
органа. 

  Од  марта 2020. године  ради се и по налогу штаба за ванредне ситуације на сахрањивању 
лица преминулих од КОВИД 19 вируса и то под  прописаним мерама санитарне заштите.

  Одржавање гробља врши се континуирано. Редовно се чисте гробне парцеле-зоне и прилаз 
гробљу од смећа и папира, затим чишћење травњака, ограде, сечење шибља и растиња, 
редовно кошење травњака и прилаза травокосачицом и тримерима, сакупљање и одвоз траве и
смећа на депонију, чишћење стаза и тротоара унутар гробних парцела, чишћење главних 
саобраћајница ручно и ауточистилицом, прање прилазних саобраћајница у летњем периоду и 
за дан мртвих / задушнице/, свакодневно чишћење санитарног чвора и грађевинско-
архитектонских објеката на гробљу. 

  Поред наведених активности запослени РЈ Погребне услуге имају задатак евидентирања и 
контроле уласка и поштовања реда на гробљу од стране лица која изводе занатске радове на 
гробним местима. Занатске услуге споменара, терацера, бравара и др. корисници сами 
ангажују уз обавезу уплате одговарајуће накнаде.
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  На гробљима се обављају и грађевински радови према плану парцелације гробља. Ово 
подразумева израду бетонских оквира, тротоара, уздужних греда, нега бетона до сазревања и 
други неопходни послови. 

Укупан број запослених у ЈКСП „Комстан“ Трстеник,  на дан 31.05.2022. године,  је  172.

Од укупног броја запослених 156 је запослено на неодређено време, а 16 је запослено на
одређено време.

Укупан број запослених у предузећу, разврстан по полној структури, приказан је у табели.
бр. 1.  

Структура запослених према 
полу 

Женски Мушки Укупно 

На дан: 31.05.2022. 48 124 172

Табела бр. 1-Структура запослених према полу 

 

Укупан број запослених у предузећу, разврстан по старосној структури налази се у табели
бр. 2. 

Старосна
структура

запослених 

До 20
год. 

До 30
год. 

До 40
год. 

До 50
год. 

До 60
год. 

Преко
60

год. 

Укупно

На дан:
31.05.2022. 

17 71 71 13 172

Табела бр. 2-Старосна структура запослених 

 

Укупан број запослених у Предузећу, разврстан по квалификационој структури налази се у
табели бр. 3.  

Квалификациона
структура

запослених

ВС ВСС ССС НКВ 
Укупно

На дан:
31.05.2022.

20 10 80 62
172

Taбела бр. 3-Квалификациона структура запослених 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА 
 

Имена,  надлежности  и  контакт  информације  Надзорног  одбора  и  директора  ЈКСП
„Комстан“ Трстеник дате су у поглављу 2. Организациона структура.  

Извршни директор за  техничке послове 
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Ранко  Стевановић дипл.инж.маш

Замењује  директора  у  његовом  одсуству.  Учествује,  даје  предлоге  за  осавремењеивање
производних  процеса  и  организације  рада.  Предлаже  план  и  програм  рада  и  развоја
предузећа, прати увођење и примену нових техничких решења, уређаја и опреме за потребе
предузећа.  Извршни директор за техничке послове прати и надзире рад представника и
институција које обављају послове за за предузеће. Сарађује са струковним организацијама
у оквиру делатности предузећа.

Контакт:  
Телефон: 037/713-052
Факс: 037/713-052
Е-адреса: i.direktor@komstan.rs 

Помоћник директора за Сектор општих и правних послова
Вилимоновић  Драган дипломирани правник
Сектором општих и правних послова руководи Помоћник директора за Сектор општих и
правних послова, а по овлашћењу директора представља и заступа предузеће у односима са
другим  привредним  субјектима  и  обавља  друге  послове  у  складу  са  актом  о
систематизацији радних места у Предузећу и уговором о раду. 

Контакт: 
Телефон: 037/713-052
Факс037/713-052
Е-адреса: pravnasluzba@komstan.rs
 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

У складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.  гласник РС",  бр.  15/2016) и Закону о
слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени  гласник  РС“,  број
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) рад ЈКСП „Комстан“ Трстеник је јаван.  

Лице одговорно за тачност и доступност података: 

Слађана Алексић,  в.д.директор 
Телефон: 037/713-052
Факс: 037/713-052
Е-адреса: direktor@komstan.rs
 
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама: 
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_________________ ПР Предузећа  
Телефон: 037/713-052
Факс: 037/713-052
Е-адреса:____________________

 

Радно време: 

Административни послови: Радним данима од  (07:00) до  (15:00) часова 

Остали послови: сваким даном од 00:00 до 24:00 часова 

Изглед  и опис поступка за добијање идентификационих обележја  за праћење рада
органа: 

Подаци о изгледу и опису поступка за добијање идентификационих обележја за праћење
рада органа-није применљиво у ЈКСП „Комстан“ Трстеник

Изглед  идентификацоних  облежја  запослених  у  органу  који  могу  доћи  у  додир  са
грађанима п природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети: 

Подаци о изгледу идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир
са грађанима по природи свог посла-није применљиво. 
Могућност присуства седницама државног органа и непосредног увида у рад држаног
органа,  начин  упознавања  са  временом  и  местом  одржавања  седница  и  других
активности државног органа: 

Могућност присуствовања седницама ЈКСП „Комстан“ Трстеник - није применљиво. 

Приступачност лицима са инвалидитетом: 

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца,
због постојања техничких баријера на улазу у просторије ЈКСП „Комстан“ Трстеник

Аудио и видео снимање: 

Аудио  и  видео снимање  је  дозвољено у  канцеларијским просторијама и  у  кругу  ЈКСП
„Комстан“  Трстеник  искључиво  по  претходно  писменом,  или  усменом  договору  са
директором  предузећа.  Уколико  је  потребно  снимање  запослених  радника  на  терену,
неопходна је писмена, или усмена сагласност директора предузећа.  

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
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У складу са чланом 71. Закона о јавном предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) рад ЈКСП „Комстан“ Трстеник је јаван. 

Тражилац информације подноси ЈКСП „Комстан“ Трстеник захтев за остваривање права

на  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  и  то  путем  писарнице  ЈКСП  „Комстан“

Трстеник, Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник, путем поште или путем емаил-а.  

Тражилац не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора да садржи назив органа јавне
власти,  име,  презиме  и  адресу  тражиоца  информације,  као  и  што  прецизнији  опис
информације  која  се  тражи.  Захтев  може  да  садржи  и  друге  податке  који  олакшавају
проналажење тражене информације.  

Тражилац  може  захтев  поднети  и  усмено  у  записник,  у  просторијама  ЈКСП  „Комстан“

Трстеник,  улица  Живадина  Апостоловића  8,  37240  Трстеник  ,  као  и  путем  e-mail:

komstan@komstan.rs, direktor@komstan.rs

У  току  2020- 2021.  године,  ЈКСП  „Комстан“  Трстеник  поднето  је  3  захтевa права  на
приступ информацијама од јавног значаја, по којим захтевима је ЈКСП „Комстан“ Трстеник
поступила. 

Најчешће тражене информације од јавног значаја:  

- Број запослених у претходне четири године 

- Подаци о службеним путовањима у ЈКСП „Комстан“

 

У току 2022. године ЈКСП „Комстан“ Трстеник редовно извештава јавност о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса
за јавност.  

Активности  предузете  у  циљу  информисања  јавности  о  пословању  ЈКСП  „Комстан“
Трстеник: 

 На  интернет  презентацији  предузећа  постављени  су  ревидирани  финансијски
годишњи извештаји, као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје,  састав и
контакт Надзорног одбора и  директора,  биографије,  као и  друга  питања значајна  за
јавност; 

 Информатор о раду се ажурира на месечном нивоу; 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  ЈКСП „Комстан“  Трстеник,  Скупштина
општине Трстеник даје сагласност на: 
1. Статут Предузећа,  
2. Одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за

послове, који нису из оквира делатности од општег интереса,  
3. Одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини, која су

пренета у својину Предузећа веће вредности,  која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса,  

4. Улагање капитала,
5. Статусне промене
6. Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама као и на

програм и одлуку о своинској трансформацији 
7. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,  
8. Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа,  
9. Извештај  о  степену  реализације  годишњег,  односно  трогодишњег  програма

пословања Предузећа,  
10. Одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Предузећа,  
11. Финансијске извештаје Предузећа,  
12. Одлуку о процени вредности капитала, и  
13. Инвестиционе  програме  и  програме  и  критеријуме  за  инвестициона  улагања,  за

инвестиције које се не финансирају из буџета.  
 
Ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  ЈКСП „Комстан“  Трстеник,  Скупштина
општине  даје  претходну сагласност на: 
1. Одлуку о статусним променама Јавног предузећа
2. Одлуку о повећању и смањењу основног капитала,
3. На програм и одлуку о својинској трансформацији, и  
4. Одлуку о  оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа.  

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКСП „Комстан“ Трстеник, Општинско веће
општине Трстеник даје сагласност на: 

1.  Одлуку о утврђивању цена других услуга које пружа Предузеће
2. Одлуку о општим условима за пружање услуга Предузећа,  
3. Одлуку о оглашавању у складу са Законом, и  
4. Тромесечни  извештај  о  степену  усклађености  планираних  и  реализованих

активности Предузећа.  
 
Општинско веће  општине Трстеник даје претходну сагласност на:  
1. одлуку о утврђивању цена комуналних услуга Предузећа,  
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2. уговоре о финансијском, односно оперативном лизингу,  
3. преговоре, радње и правне послове са трећим лицима којима се имовина Предузећа

користи, као средство обезбеђења потраживања,   
4. посебан програм коришћења средстава из буџета  ,   

 
У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у случају
штрајка  запослених  у  ЈКСП „Комстан“  Трстеник,  Општинско  веће   општине Трстеник
предузима  оперативне  и  друге  неопходне  мере  којима  ће  се  обезбедити  услови  за
несметано обављање комуналне делатности, у складу са Законом и одлуком Скупштине
општине Трстеник.  
 

7. ОПИС У ПОСТУПАЊУ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ОБАВЕЗА 
 

Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018),
чланом 13. прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује
начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца
комуналне  делатности  и  корисника  услуга  на  својој  територији,  укључујући  и  начин
плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне
услуге. 
Оснивачким  актом  јединице  локалне  самоуправе,  односно  Одлуком  о  усклађивању
оснивачког акта јавно комуналног предузећа „КОМСТАН“, ("Сл. лист Општине Трстеник,
бр12/2016)  одређено  је  да  је  оснивач  јавно  комуналног  предузећа  „КОМСТАН“,
Скупштина  општина  Трстеник  и  да  је  претежна  делатност  предузећа  производња  и
дистрибуција воде.. 

Програм пословања објављен на интернет страници предузећа www.  komstan  .  rs 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА - ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА 
 

На пословање ЈКСП „Комстан“ Трстеник се примењују домаћи извори права који регулишу
правни оквир постојања и обављања делатности Предузећа, и то прописи: 

Оснивачки акт - Одлука о усклађивању одлуке о организовању комуналне радне организације
„Комстан“ Трстеник као јавног комуналног предузећа која је усклађена са Законом о јавним
предузећима,  Статут  Предузећа.  Статутом  ЈКСП  „Комстан“  Трстеник  утврђено  је  да
Предузеће,  поред претежне делатности  3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде,  обавља  и  чишћење  и  санирање  јавних  површина  и  реализује  пројекте  унапређења
система  управљања  отпадом  на  територији  општине  Трстеник  у  функцији  очувања  и
унапређења животне средине, одржавање зелених површина, а за које су средства планирана у
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буџету  општине  Трстеник  на  позицији  Буџетског  фонда  за  заштиту животне  средине  као
искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. Поред наведених
делатности ЈКСП „Комстан“ Трстеник, обавља и следеће делатности: 

4322  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
4329  Остали инсталациони радови у грађевинарству
4622  Трговина на велико, цвећем и садницама
8130  Услуге уређења и одржавања околине
0220  Сеча дрвећа
4311  Рушење објеката
4312  Припрема градилишта
4221  Изградња цевовода
4291  Изградња хидротехничких објеката
4299  Изградња осталих непоменутих грађевина
4399  Остали непоменути специфични грађевински радови
4329  Остали инсталациони радови у грађевинарству
8110  Услуге одржавања објеката
8121  Услуге редовног чишћења зграда
8122  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
8129  Услуге осталог чишћења
3811  Сакупљање отпада који није опасан
3812  Сакупљање опасног отпада
3821  Третман и одлагање отпада који није опасан
3822  Третман и одлагање опасног отпада
3832  Поновна употреба разврстаних материјала
3900  Санација, рекултивација  и друге услуге у области управљања отпадом  
9603  Погребне и сродне делатности

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге  делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О  промени  делатности  Јавног  предузећа,  као  и  обављању  других  делатности  које  служе
обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор  уз сагласност оснивача, у складу са
законом.

Законом  о  јавним  предузећима  се  регулише  правни  положај  јавних  предузећа  која
обављању делатности од општег интереса,  а нарочито оснивање, пословање, управљање,
имовина и друга питања од значаја за њихов положај.  

Прописи који се примењују на обављање делатности Предузећу су: 

Ред.
бр. 

Назив документа 
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1.  Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

2.  
Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 
113/2017 – др. Закон) 

3.  Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) 

4. 
Закон о здравственом осигурању (,,Сл.гласник РС''бр. 106/2015, 10/2016 и 25/2019 )

5. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) 

6. 
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава (,,Сл.гласник РС'',бр.159/2019) 

7. 
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС ,113/2017 и 95/2018) 

8. 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник 
РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 
85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 
107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014,73/2018,46/2019-
одлукаУС,86/2019 и 62/2021) 

9. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр 20/2015, 111/2009, 20/2015 и 87/2018) 

10. Одлука о водоводу и канализацији ("Сл.општине Трстеник", бр. 3/2015)

11. 
Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији  ("Сл. лист општине 
Трстеник", бр. (1/2020) 
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Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања (,,Сл.гласник РС'', бр. 
86/2015) 

13. 
Закон о парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 
74/2013 - одлука УС, 55/2014,87/2018 и 18/2020) 

14. 

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Службени гласник 
РС” број 94/2006 и 108/2006 – исправка , 114/2014 и 102/2015)

15. 

 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ, 
ВРСТИ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ КОЈИ МОРАЈУ БИТИ 
ОБЕЗБЕЂЕНИ НА РАДНОМ МЕСТУ, НАЧИНУ И 
РОКОВИМА  ОСПОСОБЉАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ  ЗА  ПРУЖАЊЕ  ПРВЕ  ПОМОЋИ
("Сл. гласник РС", бр. 
109/2016)

16. 

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА 
БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ 
СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 
("Сл. гласник РС", бр. 92/2008)

17. 

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на 
радним местима са повећаним ризиком ("Службени гласник РС" број 120/2007, 
93/2008 и 53/2017)
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18. 
Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени 
гласник РС“ број 62/2007 и 102/2015)

19. 
Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 
93/2012) 

20. 

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним  трансакцијама  („Сл.гласник  РС''  бр.119/2012,
68/2015,113/201791/2019,44/2021)

21. 

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ("Сл. 
гласник РС", бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - испр. 
14/2016, 21/2017,20/2018,104/2018,96/2019) 

22. 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, одн.зарада 
и др.сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС 
бр.116/2014 и 95/2018) 
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Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 
8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 
57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - 
усклађени дин. изн. и 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018 - усклађени 
дин. изн.95/2018,4/2019,86/2019,5/2020,153/2020,6/2021,44/2021.) 

24. 

Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 
93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - 
испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 112/2015, 
5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017,7/2018 
усклађени дин. изн,95/2018,4/2019 усклађени дин. Изн.,86/2019,5/2020 усклађени 
дин. изн.,153/2020,156/2020 усклађени дин. изн.,6/2021 усклађени дин. изн., и 
44/2021)

 

25. Закон о платним услугама(„ Сл.гласник РС бр. 139/2014 и 44/18)
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26. 

Закон о спречавању злостављања на раду (Службени гласник Р.С“, број 36/2010) 

27. 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник 
Р.С“, број 120/2004,54/2007,104/2009, 36/2010,105/2021) 

28. 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима(,,Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016 одлука 
УС и 24/2018,41/2018,87/2018,23/2019,128/2020-др.закон) 

29. 

Закон о заштити узбуњивача ( Службени гласник Р.С“, број 
128/2014) 
 

30. 

Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015,83/2018 и81/2020-одлуке 
УС)

31. 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму  ( Службени 
гласник Р.С“, број 30/2010) 

32. 

Закон о буџетском систему  ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. Закон, 103/2015, 
99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019,149/2020,118/2021 и 118/2021-и др.закон) 

Закон  о  рачуноводству  („Службени  гласник  Р.С.“,  број  73/2019  и  44/2021и
др.закон), 

Закон о ревизији („Службени гласник Р.С.“, број 73/2019) 

Закон о управљању отпадом ( Службени гласник Р.С“, број 
36/2009, 88/2010,14/2016 ,95/2018 и др.закон) 
 
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 
43/2011 - одлука УС,14/2016,762018,95/2018-др.закон и ) 

Закон о водама (''Службени гласник Републике Србије”, бр. 
30/2010, 93/2012,101/2016 , 95/2018) 
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33. Закон  о  амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник  Р.С.”,  број  36/2009 и и
95/2018) 
 

34. 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени 
гласник Р.С”, број 135/2004,25/2015 и 09/21) 
 

35. 

Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Р.С”, бр.135/2004 и
36/2009) 
 

36. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину(''Службени гласник Р.С.”, бр.135/2004 и 88/2010) 
 

37. 

Закон о привредним друштвима (“Службени гласник 
Р:С:“,бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. Закон,5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 и 109/2021)
 

38. 

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 
98/2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014,83/2018,31/2019,37/2019-др.закон.,9/2020 и 
52/2021) 

39. 

Закон  о  прекршајима (,,Сл.гласник  РС'',  бр.  65/2013,  13/2016 ,98/2016 –  одлука  УС и
91/2019) 
 

40. 

Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза Јавних предузећа
и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Р.С.“ 
број 36/2013) 
 

41. 

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Р.С.“ бр. 
36/2016) 

42. 
Колективни Уговор код послодавца бр.2728 од 02.04.2019

43. 

Посебан Колективни Уговор за  јавна предузећа у комуналној делатности на територији 
Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/2015 и 36/2017 – Анекс I и 5/2018 – 
Анекс II,21/2018) 
 

44. 

Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне 
намене("Сл.општине Трстеник", бр. 4/2017) 

45. 
Одлука о сахрањивању и  гробљима,Одлука о погребним делатностима 
 ("Сл.општине Трстеник", бр. _08/2019)

46. 
Уредба о одлагању отпада на депоније(''Службени гласник РС.”, 92/2010) 
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47. 

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019 (''Службени гласник Р.С.”,29/2010 
-План управљања  отпадом у ЈКСП „Комстан“ Трстеник ” ) 
 

48. 

Закон о јавној својини (Службени гласник 
Р.С.бр.72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) 
 

49. 

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем 
("Сл. гласник РС", бр. 33/2015 и 101/2018) 
 

50. 

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.89/2020) 
 

51. 

Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 - усклађени дин. изн. 30/2018,4/2019,72/219,8/2020 и 153/2020) 

52.

Закон о општем управном поступку  
("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018) 
 
 

53.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 
84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 
- др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 
72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 
105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 
108/2016,30/2018,95/2018,96/2019 и 144/2020) 
 

54.

Закон о облигационим односима (,,Сл.лист СФРЈ'',бр. 29/78, 
39/85,45/89-одлука УС и 57/89, ,,Сл.лист СРЈ'', бр. 31/93 и (Сл.гласник РС, бр.18/2020)

55. Закон  о  начину  одређивања  максималног  броја  запослених  у  јавном
сектору(,,Сл.гласник РС'',бр.68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018) 

56. 

Законик о кривичном поступку(,,Сл.гласник РС'',бр. 
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,55/2014 и 35/2019,27/2021,62/2021-одлука УС) 

57. 

Кривични  законик  (,,Сл.гласник  РС'',  бр.  85/2005,  88/2005испр.  107/2005-
испр.72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014,94/2016 и 35/2019) 

58. 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 
средстава и опреме за личну заштиту на раду (Сл.гласник РС'', бр.92/2008,21/2009 и 
1/2019) 
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59. 
Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 – 
аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење) 

60. 

 

Закон  о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014,6/2016 - др. Закон и 
44/2018) 

61. 

 

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл.РС бр.101/05,91/2015,113/17)

62. 

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне 
околине(,, Службени гласник РС“ број 108/06,114/14 и 102/15 )

63. 

Правилник  о  превентивним  мерама  за  безбедан  и  здрав  рад  при  излагању
вибрацијама (,, Службени гласник РС“ број 96/11 и 86/19 )

64. 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (,,
Службени гласник РС“ број 96/11,78/15 и 93/19 )

65. 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад  при коришћењу опреме 
са екраном (,, Службени гласник РС“ број 06/09,93/13 и 86/2019)

66. 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и рад при коришћењу опреме за рад  (,, Службени 
гласник РС“ број 23/09, 123/12  и 102/15 и 101/2018)

67. 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (,, 
Службени гласник РС“ број 21/09 и 1/2019 )

68. 

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (,, Службени 
гласник РС“ број 62/07 и 10215 ) 

69. 

Правилник о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених,на 
радном месту са повећаним ризиком(,, Службени гласник РС“ број 120/07.93/08, и 
53/17)

70.

 

Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 
градилиштима (,, Службени гласник РС“ број 14/09 , 95/10 и 98/2018)

71.

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини

("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06, 30/10  и 102/15)

72.

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и 
професионалном обољењу (Службени гласник РС, бр. 72/06, 84/06- исправка , 
4/2016,106/2018 и14/2019)
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73.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу 
терета (,, Службени гласник РС“ број 106/09 )

74.

Правилник о безбеђивању ознака  за безбедност и здравље на раду (,, Службени 
гласник РС“ број 95/10 и 108/2017) 

75.

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошким штетностима (,, Службени гласник РС“ број 96/10 ) 

76.

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опремекоји морају
бити обезбеђени на радном месту,начини и роковима оспособљавања запослених за
пружање прве помоћи(,, Службени гласник РС“ број 109/2016 )

77.

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Службени 
гласник РС", број 21/89) 

78.

Правилник о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и 
здравља на раду ("Службени гласник СРС", број 86/2016 ) 

79.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
електромагнетском пољу ("Службени гласник РС", број 111/2015) 

80.

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени гласник СРС",
број 121/2012 и  102/2015) 

81.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречевање појаве 
ширења епидемије заразне болести(,, Службени гласник РС“ број 94/2020 )

82.

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области 
безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 60/2006) 

83.

Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 
97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 
107/2012) 

 

84.

Закон о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009) 
 

85.

Закон о заштити пословне тајне ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011) 
 

86.

Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013) 
 

87.

Закон о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011, 
119/2012 и 29/2016 - одлука УС) 
 

88.

Закон о  електронским комуникацијама ("Сл.  гласник  РС",  бр. 44/2010,  60/2013 -
одлука УС и 62/2014) 
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89.

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 
поверења у електронском пословању ("Сл. гласник РС", бр. 94/2017) 
 

 

Поред Статута, Предузеће доноси и следећа акта: 

1. Правилник о благајничком пословању (бр.736/VIII-7.3 од 04.03.2021.)
2. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (бр.825 од 12.03.2021.)
3. Правилник о начину и роковима вршења пописа (бр.736/VIII-7.4 од 04.03.2021.)
4. Правилник  о  остваривању  права  на  исплату  солидарне  помоћи  (бр.826  од

12.03.2021)
5. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр.1680/XXXVII-2 од

31.03.2022.)
6. Комерцијалне политике и процедуре 3333/Х-3 од 07.07.2014.
7. Правилник о условима и начину коришћења горива (бр.9341/XL-4 од 12.12.2019.)
8. Правилник о заштити података о личности (бр.314/XXXII-1 од 20.01.2022.године)
9. Правилник о раду комисије – за рекламацију накнаде за утрошену воду (6345 од

15.12.2015)
10. Правилник  о  спровођењу  послова  безбедности  саобраћаја  у  ЈКСП  Комстан

Трстеник
11. Правилник  о  ближем  уређењу  поступка  јавне   набавке  (бр.4145/XLVI  од

30.09.2020.)
12. Правла заштите од пожара (бр.8013/XXXVII-2од 04.10.2019.)
13. Правилник о приправности за рад од  (05.04.2019.)
14. Правилник о безбеђење лица, имовине и пословања (1006/XXXI-3 од 08.02.2019)
15. Правилник о боји и саставним деловима униформе, ознакама, визилима, наоружању

и опреми службеника обезбеђења (1006/XXXI-2 од 08.02.2019)
16. Правилник  о  заштити  пословне  тајне  ЈКСП  Комстан  Трстеник  (8181/XXV-3  од

01.10.2018)
17. Правилник о коришћењеу ИКТ система (8181/XXV-1 од 01.10.2018)
18. Упутсто за рад – правдање документовање трошкова доласка и одласка на посао од

стране запослених у ЈКСП Комстан Трстеник ( бр.322 од 22.01.2020.)
19. Правилник  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних  места(4740  од

29.09.2014.)
20. Правилник о заштити од пожара 
21. Правилник о пословној тајни, 
22. Правилник  о  начину  регулисања  поступка  унутрашњег  узбуњивања  у  ЈКСП

„Комстан“ Трстеник,

23. Пијачни ред

 и други акти.
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
Претежна делатност Предузећа је: 

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 
 
 Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће обавља чишћење и санирање јавних
површина  и  реализује  пројекте  унапређења  система  управљања  отпадом на  територији
општине  Трстеник  у  функцији  очувања  и  унапређења  животне  средине,  а  за  које  су
средства планирана у буџету општине Трстеник на позицији Буџетског фонда за заштиту
животне средине  као  искључиво  право  у  складу са  прописима којима  се  уређују  јавне
набавке. 
 

 Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Предузеће, обавља и следеће делатности: 
 У оквиру додатних активности грађанима и установама на располагању су следеће услуге:

 Корисницима су на располагању  две сале за помен на Новом и једна сала на Старом 
гробљу, које запослени редовно чисте, загревају и одржавају.

 Корисницима је на располагању капела за смештај покојника и чајна кухиња. 

 По захтеву надлежних органа и грађана ( уз потребну документацију и одобрења) врши 
се ексхумација на градским и сеоским гробљима, 

 Запослени на гробљу обављају и грађевинске радови према плану парцелације гробља.

  Израду бетонских оквира, тротоара, уздужних греда , нега бетона до сазревања и други
неопходни послови. Радови се изводе и по специјалним захтевима корисника уз 
прихваћену понуду. Све радове корисници могу лично надгледати и контролисати 
током извођења. 

 Запослени врше услугу уређивања гробног места-хумке након 40. дана од сахрањивања.

 Изнајмњивање контејнера запремине 1.100 литара и 5.000 литара,

 Извожење и депоновање смећа из контејнера запремине 1.100 литара и 5.000 литара,

 Утовар,  извожење и  депоновање  смећа,  грађевинског  шута  и  земље са  формираних
гомила,

 Одвоз фекалних материја (црпљење септичких јама) на територији општине Трстеник.
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

Корисник  услуга  може  да  поднесе  Захтев  за  пружањe ванредних  услуга  у

слободној  форми,  слањем писменог  дописа путем поште  на  адресу  Живадина

Апостоловића 8, 37240 Трстеник, или путем емаил: komstan@komstan.rs 

По пријему захтева  који  се односи на пружање услуга  (чишћење  површина које  нису
обухваћене  програмом,  чишћење  површина  мимо  програма,  уклањања  отпада  мимо
програма,  коришћење депоније  од  стране трећих лица,  одржавање чистоће на  заузетим
јавним површинама и сл), Служба за комерцијалне послове – Одељење за фактурисање и
наплату  потраживања  приступа  изради  Предлога  -  Понуде  по  ценовнику  необавезних
услуга  која  садржи  динамику,  количину,  цену,  услове  плаћања,  на  основу  важећег
Ценовника  необавезних  услуга.  Предлог  понуде  се  доставља  кориснику  услуга,  путем
емаила, поштом и сл. По добијању писане сагласности на достављену понуду од стране
корисника услуга, Служба за комерцијалне послове – Одељење за фактурисање и наплату
потраживања приступа изради Уговора о пословној техничкој сарадњи уколико се услуга
пружа у континуитету у одређеном временском раздобљу,  док уколико се услуга пружа
једнократно није потребно да се закључује уговор, односно довољна је писмена сагланост
наручиоца услуге. 
Након израде уговора о пружању ванредних услуга исти се прослеђује кориснику услуга на
потпис  путем  поште,  или  позивом  корисника  услуга  у  просторије  ЈКСП  „Комстан“
Трстеник ради потписивања уговора. 
                                                                                                                                           

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ ВАНРЕДНИМ УСЛУГАМА      
 

ЈКСП „Комстан“ Трстеник је у период од 01.01.2022. године до 31.05.2022. године примио
- 117 захтева за интервенцијама на водоводној мрежи; 253 захтева за ослобађање плаћања
смећа; 145 захтева за промену власништва;  . Сви примљени захтеви за склапање уговора о
чишћењу јавних површина су реализовани. 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

Подаци о приходима и расходима за период од 01.01.2022 године до 31.03.2022. године у 
складу  са законом објављују се на интернет презентацији предузећа:www.komstan.rs  у 
оквиру Извештаја о степену реализације пословних података у 1.кварталу.
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Подаци о јавним набавкама се у складу са Законом објављују на Порталу јавних набавки,
http  ://  portal  .  ujn  .  gov  .  rs  /  , као и на интернет презентацији предузећа: http     komstan.rs  

План набавки за 2022. годину који је саставни део Програма пословања за 2022. годину се
налази на следећем линку: http  :/  /komstan.rs  

Реализације ЈН за период од 01.01.2022.-31.05. 2022. године се налази на следећем линку: 
http  ://  komstan.rs   

14.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

У 2020. години није планирано додељивање државне помоћи (донације).

 У 2021. години није додељивана државна помоћ (донације). 

У 2022.години није додељивана државна помоћ, осим донација-субвенција за капиталне
инвестиције са нивоа ЈЛС, а у циљу проширења водоводне мреже и извођења радова на
истој.

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМ

Зараде запослених у ЈКСП „Комстан“ Трстеник у 2020. години исплаћене су у складу са
усвојеним Програмом пословања за 2021. годину. 

Зараде у 2021. години су увећаване по основу Закона о изменама и допунама Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и друхих
сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 95/2018) .
Зарада  запослених,  дефинисана  Уговором  о  раду  и  Колективним  уговором  за  ЈКСП
„Комстан“ Трстеник, усклађена је са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору  („Службени  гласник  РС“  број  93/12),  Законом  о  раду  ("Сл.  гласник  РС",  бр.
24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013,  75/2014,  13/2017  -  одлука  УС  и  113/2017и  95/18)
,Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања  код  корисника јавних средстава  („Службени гласник  РС“,  бр.
116/2014) и Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и друхих сталних примања код корисника јавних
средстава („Службени гласник РС“ број 95/2018) .  
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Планирани  трошкови  накнада  за  Надзорни  одбор  сагласни  су  са  Законом  о  јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12) и Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008, од
06.11.2008. године који се односи на мерила за утврђивања највишег износа накнада за рад
председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и
других облика организовања чији је оснивач Република Србија. 
Месечна накнада за председника надзорног одбора износи нето 10.000,00 динара. Месечна
накнада за чланове надзорног одбора износи нето 8.000,00 динара. 

 

ПОДАЦИ О НЕТО ЗАРАДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ПО СЛУЖБАМА У ПЕРИОДУ 
01.01.2022.-31.05.2022. ГОДИНЕ 
    

СЛУЖБА НЕТО ИЗНОС БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОСЕЧНА 
Служба за опште и правне 
послове 1.584.085,95 24 66.003,58 
Служба рачуноводства, 
финансија и комерцијале 7.795.190,95 112 69.599,92
Служба депоније 8.890.792,81 152 58.492,06
Служба хигијене 4.476.182,70 93 48.131,00
Технички сектор  19.180.218,78 326 58.835,03

УКУПНО 41.926.471,19 707 59.301,94
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Путни
трошкови  за
месец
септембар 2019.
године НЕТО ИЗНОС 

БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ НЕТО ПРОСЕК

ГОТОВИНА 816.494,00 285 2.864,89
МАРКИЦЕ ЗА 
ПРЕВОЗ 485.725,00 116 4.187,28
УКУПНО 1.302.219,00 401 3.247,42
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ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА  
Р.бр. Трошкови запослених Реализација 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

План за 
01.01.2022.-
31.03.2022. 

Реализација 
за01.01.2022.
-31.03.2022. 

Индекс 

Реал./план

1. Маса нето зарада 123.155.353 34.420.000 31.448.982 93,37
2. Маса Бруто 1 170.268.632 49.100.000 43.433.160 88,46
3. Маса Бруто 2 199.895.381 57.525.000 50.713.361 88,16
4. Број запослених 173 204 173 84,80
 на неодређено време 158 184 157 84,80
 на одређено време 15 20 16 85,33

5. Накнаде  по  уговору  о
привременим  и
повременим пословима 

50.000

6. Број  прималаца  накнаде
по  уговору  о
привременим  и
повременим пословима 

3

 

 

Подаци  о  исплаћеним  платама,  зрадама  и  другим  примањима   запослених  у  ЈКСП
„Комстан“ Трстеник за 2022.  годину,  доступни  су на званичном сајту ЈКСП „Комстан“
Трстеник у Тромесечном извештају о реализацији годишњег програма пословања ЈКСП
„Комстан“  Трстеник  за  период  од  01.01.2022.-31.03.2022.  године  и  Билансу  успеха  за
01.01.2022.-31.03.2022. године на линку: komstan.rs 

 

16.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

Подаци о средствима за рад саставни су део Биланса стања на дан 31.03.2022. године, који 
се налази на интернет страници Предузећа, на линку: http  ://  komstan.rs  
 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

ЈКСП „Комстан“ Трстеник поседује информације које су везане за обављање послова из
њене надлежности,  а  исте  се углавном у  писаном облику чувају  у  архиви предузећа  у
папирној форми и на другим електронским носачима.  
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Подаци и документи  (посебно  они са  ознаком тајности)  могу да се  сниме (архивирају,
запишу) на  серверу на коме се снимају подаци, у фолдеру над којим ће право приступа
имати  само  запослени  корисници  којима  је  то  право  обезбеђено  одлуком  Директора
Предузећа. 
Подаци и документи (посебно они са ознаком тајности) могу да се сниме на друге носаче
(екстерни хард диск, USB, CD, DVD) само од стране овлашћених.
У  случају  транспорта  медија  са  подацима,  Директор  Предузећа  ће  одредити  одговорну
особу и начин транспорта. 
У случају истека рокова чувања података који се налазе на медијима, подаци морају бити
неповратно обрисани, а ако то није могуће, такви медији морају бити физички оштећени,
односно уништени. 
 
Заштита података 

Право приступа информационо комуникационом систему имају само запослени/корисници
који имају администраторске или корисничке налоге. 
Администраторски налог је јединствени налог којим је омогућен приступ и администрација
свих ресурса ИКТ система, као и отварање нових и измена постојећих налога. 
Кориснички налог се састоји од корисничког имена и лозинке, који се могу укуцавати или
читати са  медија  на коме постоји електронски  сертификат,  на основу кога/јих се  врши
аутентификација – провера идентитета и ауторизација – провера права приступа, односно
права коришћења ресурса ИКТ система од стране запосленог-корисника. 
Кориснички налог  додељује  администратор,  на  основу захтева  запосленог задуженог  за
управљање људским ресурсима у сарадњи са непосредним руководиоцем и то тек након
уноса података о запосленом у софтвер за управљање кадровима, а у складу са потребама
обављања пословних задатака од стране запосленог-корисника. 
Администратор води евиденцију о корисничким налозима, проверава њихово коришћење,
мења  права  приступа  и  укида  корисничке  налоге  на  основу  захтева  запосленог  на
пословима управљања људским ресурсима, односно надлежног руководиоца. 
 
Заштита од вируса 

Заштита од злонамерног софтвера на мрежи спроводи се у циљу заштите од вируса и друге
врсте злонамерног  кода  који  у рачунарску мрежу могу доспети  интернет конекцијом,
имејлом,  зараженим  преносним  медијима  (USB меморија,  CD итд.),  инсталацијом
нелиценцираног софтвера и сл.  
За успешну заштиту од вируса на сваком рачунару је инсталиран антивирусни програм.
Свакодневно  се  аутоматски  у  периоду  између  07:00  и  16:00  часова  врши  допуна
антивирусних дефиниција.  
Сваког  четвртка  у  недељи  је  потребно  оставити  укључене  и  закључане  рачунаре  ради
скенирања на вирусе. 
Преносиви медији, пре коришћења, морају бити проверени на присуство вируса. Ако се
утврди да преносиви медиј садржи вирусе,  уколико је то могуће, врши се чишћење медија
антивирусним софтвером.  

35 
 



 
Ризик  од  евентуалног  губитка  података  приликом  чишћења  медија  од  вируса  сноси
доносилац медија. 
У  циљу  заштите,  односно  упада  у  ИКТ  систем  Предузећа  са  интернета,  систем
администратор је дужан да одржава систем за спречавање упада.  
Корисницима који су прикључени на ИКТ систем је забрањено самостално прикључивање
на интернет (прикључивање преко сопственог модема). 
Корисници ИКТ система који користе интернет морају да се придржавају мера заштите од
вируса и упада са интернета у ИКТ систем, а сваки рачунар чији се запослени-корисник
прикључује  на  интернет  мора  бити  одговарајуће  подешен  и  заштићен,  при  чему
подешавање врши систем администратор.
Приликом коришћења интернета треба избегавати сумњиве WЕB странице, с обзиром да то
може проузроковати проблеме - неприметно инсталирање шпијунских програма и слично.  
У  случају  да  корисник  примети  необично  понашање  рачунара,  запажање  треба  без
одлагања   да  пријави   електронским  путем  систем  администратору  или  непосредном
руководиоцу. 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Подаци о раду ЈКСП „Комстан“ Трстеник чувају се у архиви предузећа ЈКСП „Комстан“
Трстеник поседује записнике са седница, одлуке и закључене уговоре. 

Подаци о врстама информација: 

• Записник са седнице Надзорног одбора 

• Одлуке, решења 

• Уговори  

• Остала документација 

 

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП 
 

Рад ЈКСП „Комстан“ Трстеник је јаван. Увид у документа омогућава се тражиоцу у складу
са Законом о приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), осим у случају искључења и ограничења јавности рада. 
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА  
 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са
радом ЈКСП „Комстан“ Трстеник и које се налазе на неком документу који је у поседу
предузећа, може се поднети ЈКСП „Комстан“ Трстеник, на неки од следећих начина: 

• У писаној форми на поштанску адресу:  
ЈКСП „Комстан“ Трстеник Живадина 

Апостоловића 8, 37240 Трстеник

• Електронски на емаил адресу: komstan@komstan.rs, direktor@komstan.rs (потребно је
да тражилац информације затражи потврду пријема маила)

• Усмено,  на  записник  у  просторијама  пословног  секретара  ЈКСП  „Комстан“

Трстеник, Живадина Апостоловића 8, 37240  Трстеник

• радним данима између 7:00 и 15:00 часова 

• Факсом, на број 037/713-052 
 

Законске  одредбе  у  вези  са  подношењем  захтева  и  остваривањем  права  на  приступ
информацијама од јавног значаја: 

1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за
приступ информацијама; 

2. Захтев мора да садржи  име или назив подносиоца захтева,  адресу подносиоца
захтева и што прецизнији опис информације која се тражи; 

3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације; 
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто

од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем
се информација налази,  обавештење о  томе  да ли орган поседује информацију,
обавештење о томе да ли је информација иначе доступна; 

5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања
и упућивања  копије  документа  који  садржи  тражену информацију,  а  не  и  друге
евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по закону. 
Трошкови  се  могу  наплатити  у  складу  са  Уредбом  и  Трошковником које  је
утврдила Влада      Републике Србије.   
Обавезе плаћања нужних послова ослобођени су новинари, када копију документа
захтевају ради обављања свог позива,  удружења за заштиту људских права,  када
копију докумената захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се
тражена  информација  односи  на  угрожавање,  односно  заштиту  здравља
становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не
мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног
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значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или
објављена на интернету. 
У досадашњој  пракси  ЈКСП „Комстан“ Трстеник  није  наплаћивало ни  трошкове
умножавања нити трошкове упућивања тражених докумената.  

6. ЈКСП „Комстан“ Трстеник је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже
у  року  од  48  сати,  15  дана или  до 40  дана у  зависности  од  врсте  тражене
информације.  
Обавеза да се информација достави „без одлагања“ је основна и значи да ће ЈКСП
„Комстан“ Трстеник одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини.
Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, ЈКСП
„Комстан“ Трстеник ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то учини
одмах. Све друге информације ЈКСП „Комстан“ Трстеник ће дати у року од 15 дана.
Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се
тражене  информације  прикупе,  ЈКСП „Комстан“  Трстеник  ће  о  томе обавестити
тражиоца у року од седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити
у којем току ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40
дана.  

7. ЈКСП „Комстан“ Трстеник је обавезна  да омогући приступ информацији или да
донесе  решење  којим  ће  се  захтев  у  потпуности  или  делимично  одбити из
разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.  Игнорисање  захтева  и  упућивање  неформалних  обавештења уместо
поступања по захтеву није допуштено; 

8. У случају да ЈКСП „Комстан“ Трстеник донесе решење којим се захтев одбија, или
у  случају  да  пропусти  да  донесе  такво  решење  или  удовољи  захтеву  у  року,
подносилац захтева има право да упути жалбу Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности.  

9. Подносилац захтева има право да поднесе жалбу Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности и у односу на закључак којим се његов
захтев одбацује. 
 
Линкови за формулар захтева и жалбе, односно пожурнице и тужбе су објављени на
интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности: https  ://  www  .  poverenik  .  rs  /  sr  -  yu  /  pristup  -  informacijama  /  formulari  -  di  .  html   
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