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ИНФОРМАТОР је урађен у складу са чланом 39. Закона о слободном
приступу информација од јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10). Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор је први пут
објавило Информатор о раду ЈКП „Чистоћа“, (у даљем тексту: информатор) у
децембра 2017. године, а након првог објављивања садржаји се периодично
ажурирају. Сврха објављивања је информисање јавности о раду Предузећа и
подацима који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја. Информатор
је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених
лица из Радних јединица, као и општих аката Предузећа. Информатор је израђен
у електронском облику и објављује се на званичном веб сајту ЈКП „Чистоће“
Сомбор на интернет адреси www.cistoca.co.rs

1. Основни подаци о ЈКП „Чистоћи“ Сомбор и информатору
Назив: Јавно Комунално Предузеће „ Чистоћа“ Сомбор;
Адреса: ул. Раде Дракулића 12, 25000 Сомбор ;
Телефони: 025/415-788, 420-079;
Телефакс: 025/414-326 ;
e-mail: office@cistoca.co.rs
web: www.cistoca.co.rs
Назив делатности: Скупљање отпада који није опасан;
Број запослених: 124;
ПИБ: 101841922;
Матични број: 08046816;
Шифра делатности: 3811;
Текући рачуни:
Банке
NLB Banka
Војвођанска банка
АИК банка
Поштанска штедионица
Банка Итеза
Комерцијална банка

Текући рачуни
310-9649-75
355-1013803-57
105-85008-18
200-2387360102827-34
160-420577-24
205-127897-32
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2. Структура и организација предузећа
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР
Надзорни одбор

Директор

Технички
директор

Помоћник директора за област
хигијне и одржавања (1)
Помоћник директора за правне и
опште послове (1)

Финансијски
директор

1 РЈ „УПРАВА“

2 РЈ „ХИГИЈЕНА“

1/1 Општи сектор
1/2 Одељење
унутрашње контроле
1/2 Финансијски
сектор
1/2/1 Одељење
рачуноводство и
књиговодство
1/2/2 Одељење
комерцијале
1/2/3 Одељење
наплате
1/3 Сектор јавних
набавки
1/4 Сектор за
планирање развој и
инвестиције

2/1 Одељење
сакупљања транспорта
отпада
2/2 Одељење
депоновања
отпада
2/3 Одељење јавне
хигијене

3 РЈ
„ОДРЖАВАЊЕ“(2)
3/1 Одељење
техничког одржавања
3/2 Одељење
машинског
одржавања

2/4 Одељење селекције
отпада
2/5 Одељење
зоохигијене
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3. Органи управљања и руковођења
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник: проф. др Недељко Родић, доктор наука
Члан: Георги Лазаров, дипл. инг телекомуникација
Члан: Наташа Чепић, дипл. економиста

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА
вд Директор предузећа: Душко Секулић, професор физичког васпитања
Технички директор: Владислав Живановић струковни економиста
Финансијски директор; Љубица Буловић, дипломирани економиста
Помоћници директора:
-

Помоћник за послове хигијене и транспорта Зорица Иђушки;
Помоћник директора за правне и опште послове, Ана Сечујски, дипл.
правник.

4. Опис правила у вези са јавношћу рада
Рад Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор је доступан јавности,
у складу са одредбама Закона о слободном приступу информација од јавног
значаја и другим прописима, у циљу постизања квалитета обављања
делатности, које су у функцији задовољавања интереса корисника услуга на
територији Града Сомбора. О јавности рада стара се директор предузећа.
Све информације којима предузеће располаже, а које су настале у раду
или у вези са радом предузећа, биће саопштене тражиоцу информације
стављањем на увид докумената који садрже тражену информацију, или ће му се
издати копија захтеваног документа, у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010), осим када су се према Закону о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012 и 107/2012 ), Закону о тајности
података („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) и др. стекли услови за искључење или
ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Подаци од значаја :
Предузеће своју делатност обавља на више локација и то:
Управа ЈКП „Чистоће“ Сомбор налази се у улици Раде Дракулића 12
телефон централе 025/415-788, а за рекламације на рачунима, бесплатан позив
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телефоном на број 0800/220-025 (само за позиве са стабилне телефонске
линије). Радно време управе је од 07,00 до 15,00; Web site предузећа је http://
www.cistoca.co.rs Е-mail адреса предузећа: office@cistoca.co.rs
-

-

-

-

Одељење јавне хигијене улица Косовска 2, радно време од 05,00 до 21,00,
телефон за информације Иван Коломпар пословођа 063/548-608;
Одељење сакупљања и транспорта отпада, улица Стапарски пут бб
телефон – централа 025/5414-226 или руководилац РЈ Срђан Терзић на
телефон 063/548-897;
Машинска радионица улица Стапарски пут бб телефон – централа
025/5414-226 и 5415-287, техничко одељење, пословођа Немања Загорац
тел 063/548-942 и машинско одељење, пословођа Иван Лехота, телефон
063/548-763:
Прихватилиште за напуштене псе и мачке, улица Бездански пут бб (улаз
са Моношторског пута), радно време за странке и посете од 11,00 до 13,00,
телефон за информације 063/119-9625, шеф одељења Данијела Станко;
Градски рециклажни центар улица Стапарски пут бб, телефон за
информације 063/111-52-95;
Градска депонија „Ранчево“ адреса Ранчево бб радно време за странке од
07,00 до 17,00 сваког радног дана и суботом од 08,00 до 12,00, телефон за
информације 069/763-476, пословођа Дејан Брбаклић.

Благајне:
-

-

Централна благајна у управи предузећа, улица Раде Дракулића 12 радно
време од 07,30 до 13,30 сваког радног дана телефон за информације
025/415788 лок 114;
Издвојена благајна „Селенча“ ради у улици Грује Дедића 23 радно време
од 07 до 15 сваког радног дана, телефон за информације 025/544-0101;
Благајне у насељеним местима:
o Бездан сваког четвртка у просторијама МЗ Бездан у времену од 813 час;
o Бачки Моноштор у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 30.05, 13 и
27.06, 11 и 25.07, 15 и 29.08, 12 и 26.09, 17 и 31.10, 14 и 28.11, 12 и
26.12. 2018. године;
o Стапар у просторијама МЗ у времену од 8 до 13 часова и то: 30.05,
14 и28.06, 16 и 30.07, 15 и 29.08, 13 и 25.09, 15 и 30.10, 15 и 28.11,
13 и 28.12. 2018. године;
o Кљајићево у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 28.05, 13 и 27.06,
12 и 26.07, 14 и 28.08, 12 и 26.09, 15 и 29.10, 13 и 27.11, 12 и 26.12
2018. године;
o Чонопља у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 29.05, 14 и 28.06, 13
и 27.07, 15 и 29.08, 13 и 27.09, 16 и 30.10, 14 и 28.11, 13 и 27.12.
2018. године
o Риђица у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 29.05, 13 и 27.06, 13
и 27.07, 14 и 28.08, 12 и 27.09, 12 и 29.10, 14 и 27.11, 12 и 27.12.
2018. године
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o Станишић у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 29.05, 13 и 27.06,
13 и 27.07, 14 и 28.08, 12 и 27.09, 12 и 29.10, 14 и 27.11, 12 и 27.12
2018. године;
o Гаково у просторијама МЗ од 08 до 13 часова по следећем: 28.05,
12 и 26.06, 12 и 26.07, 13 и 27.08, 11 и 26.09, 11 и 26.10, 13 и 26.11,
11 и 26.12. 2018. године;
o Телечка у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 28.05, 12 и 26.06, 12
и 26.07, 13 и 27.08, 11 и 26.09, 11 и 26.10, 13 и 26.11, 11 и 26.12.
2018. године;
o Алекса Шантић у просторијама МЗ од 08 до 13 часова 30.05, 12 и
28.06, 16 и 30.07, 15 и 29.08, 13 и 25.09, 15 и 30.10, 15 и 28.11, 13 и
28.12. 2018. године.
Овлашћено лице за информације од јавног значаја је директор ЈКП
„Чистоће“ Сомбор или лице које је по овлашћењу директора одређено, а упити
се достављају на office@cistica.co.rs или на адресу: улица Раде Дракулића 12,
25000 Сомбор.

Остали подаци у вези са јавношћу рада предузећа:
Пријем поште обавља се преко писарнице предузећа или непосредном
предајом пословној секретаици предузећа у Сомбору, улица Раде Дракулића 12.
Пријем странака се обавља уз претходну најаву, писменим путем
достављањем писмена, електронски на Е-адресу office@cistoca.co.rs , усмено –
непосредно, или телефоном 025/415-229.
Предузеће поступа у складу са Законом о општем управном поступку
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) када у
управним стварима, непосредно примењује прописе, решава о правима,
обавезама или правним интересима физичког и правног лица.
Прилаз просторијама у седишту Предузећа за лица у инвалидским
колицима није могућ, због немогућности решења физичке баријере (степениште).
Најаве догађаја, седница и других активности предузећа на којима је
дозвољено присуство грађана, благовремено се постављају на интернет
страници Предузећа.
У просторијама Предузећа је дозвољено аудио и видео снимање, уз
претходну најаву и одобрење директора Предузећа.
Предузеће нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне
ставове у вези са прописима, правилима и одлукама у вези са јавношћу рада.
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5. Списак најчешће тражених информација
-

-

-

Информација о локацијама са којих предузеће врши услугу одношења
комуналног отпада;
Информације везане за рад Прихватилшта за напуштене псе и мачке
(бројно стање паса, смештајни капацитет Прихватилишта, подаци о начину
исхране паса и пружања ветеринарске неге, записници Ветеринарске
инспекције, уговори везани за пружање ветеринаских услуга и сви други
подаци у вези са радом Прихватилшта);
Број запослених и износ плате запослених;
Информација о поседовању интегралне дозволе за сакупљање,
транспорт, складиштење отпада и третман секундарних сировина
добијених разврставањем и селекцијом прикупљеног отпада;
Информација о набавци посуда за одлагање отпада;
Информације о рачунима, могућности одложеног плаћања, променама
адресе власника непокретности, могућностима субвенције лица која су
остварила социјалну и другу помоћ;

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
Ради обезбезбеђења и заштите интереса у Јавном Комуналном Предузећу
„Чистоћа“ Сомбор, Скуштина Града Сомбора даје сагласност на:
1. Статут Јавног предузећа;
2. Одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава
обезбеђења за послове који су/нису из оквира делатности од општег
интереса;
3. Сагласност на промену Одлуке о ценама обавезних комуналних услуга;
4. Одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која
су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса,
утврђених оснивачким актом;
5. Одлуку о улагању капитала;
6. Одлуку о статусним променама и оснивању других правних субјеката;
7. Одлуку о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у
акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
8. Годишњи програм пословања;
9. Финансијске извештаје Јавног предузећа;
10. Одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
11. Друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег интереса и Оснивачким актом предузећа.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач ће предузети
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса у складу са законом, а нарочито:



Разрешење Надзорног одбора и Директора,
Промену унутрашње организације Јавног предузећа,
7



Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној
својини и друге мере одређене законом којим се уређује област у оквиру
претежна делатност Јавног Комуналног Предузећа „Чистоћа“ Сомбор.

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза
У оквиру својих надлежности Предузеће решава молбе, приговоре и
рекламације потрошача путем службе за решавање рекламација потрошача (у
даљем тексту „наплатна служба“).
Наплатна служба поступа и решава молбе, приговоре и рекламације
потрошача у складу са Законом за решавање рекламација потрошача.

8. Прописи којима је регулисан рад ЈКП „Чистоћа“ Сомбор
Јавно Комунално Предузеће „Чистоћа“ Сомбор, у оквиру својих
надлежности, овлашћења и обавеза поступа у складу са следећим законима и
прописима:
-

-

-

Закон о буџетском систему („ Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 108/2013, 142/2014,
68/2015- др. закон и 103/2015);
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („ Сл. гласник РС“, бр.
99/2016);
Закон о јавним предузећима („ Сл. гласник РС“, бр. 15/2016);
Закон о привредним друштвима („ Сл. гласник РС“, бр. 125/2004, 36/2011,
36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015);
Закон о раду („ Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и
91/2015);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 88/2011 и 104/16),
Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, 46/2006, 111/2009,
99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015);
Закон о управљању отпадом („ Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и
14/2016);
Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009),
Закон заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016 – др.);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Сл. гласник РС“, бр. 116/2014);
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 85/2015);
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-

-

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник
РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада (опасног отпада) и
упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013);
Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилшта и
пансиони за животиње („Сл. гласник РС“, бр. 19/2012);
Одлука о буџету Града Сомбора за 2017. годину („Сл. лист Града Сомбора“
бр. 28/2016);
Одлука о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града
Сомбора за 2015. годину („Сл. Лист Града Сомбора бр. 1/16 и 27/16);
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 25/2016 );
Одлука о одржавању чистоће на територији Града сомбора („Сл. лист
Града Сомбора“, бр. 8/18);
Одлука о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист Града Сомбора“,
бр. 8/18);
Правилник о раду ЈКП „Чистоће“ Сомбор;
Статут Јавног Комуналног Предузећа „Чистоћа“ Сомбор;
Колективни уговор Јавног Комуналног Предузећа „Чистоћа“ Сомбор;
Правилник о начину решавања рекламација потрошача;
Правилник о безбедности и здрављу на раду;
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

9. Услуге које јавно предузеће пружа заинтересованим лицима
Делатности ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:
-

сакупљања отпада који није опасан, као претежну делатност;
одржавање чистоће површина јавне намене;
послови зоохигијенске службе;
послови одржавања путева у зимском периоду и чишћење снега са јавних
површина.
Додатне информације се могу пронаћи на http:// www.cistoca.co.rs/usluge

10. Поступак ради пружања услуга
Све потребне информације ради пружања услуга ЈКП „Чистоћа“ Сомбор
се могу пронаћи на http:// www.cistoca.co.rs/usluge

11. Преглед података о пруженим услугама
Сакупљање и транспорт отпада са распоредом по локацијама и данима
могу се видети на инетнет страници http://www.cistoca.co.rs/usluge
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Обухват организованог управљања комуналним отпадом у 2018. години
Услуга управљања комуналним отпадом обухвата кориснике у граду и
насељеним местима, која је према Одлуци о одржавању чистоће на територији
Града Сомбора, за све становнике Града Сомбора обавезна. Укупан број
активних корисника на крају 2017. године износио је 27.744, (у Сомбору је 15.991
корисника, а у насељеним местима 11.753).
Управљање комуналним отпадом обавља се и за 275 привредних
субјеката и институција у граду и насељеним местима, као и 1.139 предузетника
(занатски и угоститељски локали и мала привреда).
Табела 1
Насељено
место
Градина
Лугово
Б. Моноштор
Бездан
Колут
Светозар
Милетић
Чонопља
Жарковац
Б. Брег
Станишић
Телечка
Дорослово
Стапар
Гаково
Кљајићево
Растина
Алекса
Шантић
Риђица
УКУПНО
Сомбор
УКУПНО

Наплата %

Број активних
домаћинстава

Субвенција

Празне куће

68
90
83
87
82

82
141
1.027
1.403
431

1
12
82
81
28

3
6
105
142
18

92

839

61

53

88
69
111
92
74
76
84
96
82
83

980
73
323
1.145
580
457
1.028
493
1.394
131

62
5
26
83
55
49
72
45
110
6

68
4
33
101
92
25
156
21
102
6

84

581

13

16

79
86
91
89

645
11.753
15.991
27.744

50
841
783
1.624

73
1.024
893
1917

Извештај о летњој анализи, количинама и
комуналног отада у Граду Сомбору

морфолошком саставу

Основни подаци
Анализа је рађена према Правилнику о методологији за прикупљање
података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 61/2010).
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Приказ анализе
Анализа је обављена у периоду од 12 до 18. марта 2018. године и то
мерењем нето тежине одложеног комуналног отпада за целокупну територију
Града Сомбора и анализу морфолошког садржаја комуналног отпада која је
приказана у наредним табелама.
У Табели 2. приказана је нето тежина генерисаног отпада
Датум
мерења
12.03.2018.
13.03.2018.
14.03.2018.
15.03.2018.
16.03.2018.
17.03.2018.
18.03.2018.
УКУПНО

Тежина сакупљањног отпада у
тонама по данима(НЕТО тежина)
101,57
134,4
95,6
76,48
89,42
2,7
2,5
502,67

График 1. Количине генерисаног отпада у тонама

Chart Title
Axis Title

134,4
101,57

95,6
76,48

89,42

5,2
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

Axis Title
Series 1

Column1

Column2

Анализирајући сакупљене количине по данима, може се констатовати да
је најоптерећенији дан уторак, а у односу на четвртак, сакупи се 58 тона више
отпада. На основу овог податке, требало би донекле изменити распоред
сакупљања ради равномерног оптерећења возила и оперативних радника.
Субота је нерадни дан, а сакупљене количине се углавном односе на отпад са
површина јавне намене.
Укупан број корисника у категорији физичка лица на територији Града
Сомбора на дан 31. 12. 2017. годиине је износио 27.6691. Број становника по
попису из 2011. године износи 85.903, међутим на основу негативне годишње
Извор: Наплатна служба ЈКП „Чистоће“. Наведен је укупан број корисника у категорији физичких лица
којима се достављају фактуре за услугу управљања отпадом. Овом броју корисника треба додати 1623
корисника чији се рачуни субвенционишу на основу посебне Одлуке и припадају категорији социјално
угрожених. Током 2017. године на територији Града је регистровано 1896 празних кућа
1
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стопе броја становника је од пописа у сталном паду и израчунато према
просечним статистичким подацима, негативни тренд износи -1.136 становника
годишње.
Број корисника у категорији физичких лица је следећи:
Градска зона – колективно становање чини 5.976 домаћинстава, што
представља 21,59 %, и то су насеља са блоковима стамбених зграда.
Градска зона – индивидуално становање чини 9.898 домаћинстава, што
представља 35,77%, и то су индивидуалне куће које поседују двориште/башту.
Рурална зона у оквиру Града Сомбора чини 11.795 домаћинстава што
представља 42,69% и то у свим насељеним местима са кућама која поседују
двориште/башту а налазе се у руралној зони.
На основу приказаних података може се закључити да се на
територији Града Сомбора просечно по домаћинству генерише 17,16 kg
отпада недељно, или 2,45 kg дневно. Уколико се прихвати да је просечан број
чланова домаћинства према попису становника из 2011. године износио 2,7, на
основу изнетих података, дневно се по становнику у зимском периоду
генерише 0,907 килограма комуналног отпада.
Овај податак се мора узети са извесном дозом резерве, јер је у
периоду од 2011. до 2018. опао број становника на територији Града, не
узимајући у обзир економске миграције, тако да се може очекивати да је
тежина генерисаог отпада по становнику на дан већа од наведене.
Морфолошки састав комуналног отпада у Сомбору је анализиран у једној
кампањи, која је урађена 15. 03. 2018. године и представља зимску анализу.
Просечна температура је била 14°C, мало облачно са сунчаним интервалима.
Простор на којем је рађена анализа је круг машинске радионице ЈКП „Чистоће“.
Узорак је прикупљен из три различита сектора. Узорак отпада за селекцију из
колективног типа становања узет је из Месне заједнице Нова Селенча (ул. Грује
Дедића), узорак из индивидуалног типа становања из Месне Заједнице Млаке
(ул.Огњена Прице), а узорак из руралног дела Града Сомбора из Месне
Заједнице Дорослово.
У Табели 2 је приказана процентуална заступљеност различитих врсти
отпада по секторима становања на територији Града Сомбора.
Табела 2
Бр

Врста отпада

Индексни број

Сектор становања
Колективно Индивидуал Сеоско

Баштенски отпад

20 02 01

2,30

6,59

11,22

2.

Остали биоразградиви отпад

20 02 01

7,3

6,10

5,72

3.

Папир

20 01 01, 15 01 01

1,41

0,63

0,28

4.

Картон

20 01 01, 15 01 01

1,29

0,47

0,35

15 01 05

0,34

0,21

0,14

1.

5.

Композитни материјали

6.

Стакло

15 01 07, 20 01 02

1,38

1,43

1,01

7.

Метал амб.ферозни

15 01 04, 20 01 40

0,30

0,42

0,07
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8.

Метал АЛУ кинзерве

15 01 04, 20 01 40

0,04

0,01

0,02

9.

ПЕТ флаше и амб.пластика

15 01 02, 20 01 39

0,72

0,64

0,54

10.

Пластичне кесе

15 01 02, 20 01 39

1,42

1,43

2,13

11.

Тврда пластика

15 01 02, 20 01 39

0,95

0,97

0,92

12.

Текстил

15 01 09, 20 01 11

0,58

1,07

0,49

13.

Пелене

20 03 99

1,37

1,05

2,36

14.

Кожа

20 01 11

0,12

/

/

15.

Медицински отпад

20 01 31*, 20 01 32

0,02

0,01

0,03

16.

Фини елементи <20 мм
УКУПНО

1,03

14,77

18,35

20,57

35,80

43,63

График 2

20 01 99

Укупан морголошки састав отпада на територији Града Сомора

ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО (%)
Текстил
3%

Кожа
1%

Пелене
7%

Фини елементи
5%

Баштенски отпад
11%

Тврда пластикаостало
5%

Остали
биоразградиви
отпад
35%

Пластичне кесе
7%
ПЕТ амбалажа
4%
Метал-амбалажни
и остали ферозни
1%
Стакло
7%

Композитни
материјали
2%

Картон
6%

Папир
7%

12. Подаци о приходима и расходима
http://www.cistoca.co.rs /о нама /извештаји/

13. Подаци о јавним набавкама
http://www.cistoca.co.rs /јавне набавке/

14. Подаци
примањима

о

исплаћеним

платама,

зарадама

и

другим

Накнада за чланове Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор (месечно):
- Председник Надзорног одбора 17.000 динара;
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- члан Надзорног одбора 14.000 динара;
- члан Надзорног одбора 14.000 динара.
Укупна маса бруто плата исплаћена у август 2018. године износила је
8.471.852,62 динара, нето 5.221.884,41 динара.
Исплата извршена за 124 радника.
Просечна нето зарада за август 2018. године износи 42.111,97 динара.
Исплаћени путни трошак за месец август 2018. године износи 777.391,73
динара (у обрачун путних трошкова обухваћени су и трошкови превоза радника
у међумесном и градском превозу).

15. Подаци о основним средствима рада
Табела 3

Подаци о основним средствима рада ЈКП „ Чистоћа“ Сомбор се могу
добити путем линка: http:// www.cistoca.co.rs /извештај/
ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА
Број комуналних контејнера од 5 m³
Контејнери од 1.1 m³
Контејнери за одвојено прикупљање секундарних сировина
Број возила аутосмећара типа вариопрес
Аутоподизач
Камион кипер
Трактор гусеничар
Унимог
Друга опрема број машина
Цистерне за прање улица
Возила за чишћење септичких јама
Ауточистилица
Комбинована машина
Путничка и доставна возила

50
482
290
13
2
3
1
2
1
1
2
2
5/7

16. Чување носача информација
Информације настале у раду и у вези са радом Јавног Комуналног
Предузећа „Чистоћа“ Сомбор, у писаној форми, налазе се у предметима који се
примају и евидентирају (заводе) у складу са прописима, у седишту предузећа на
адреси Раде Дракулића 12 у Сомбору.
Информације које постоје у електронској форми налазе се на рачунарима
Јавног предузећа, а један део на интернет страницама Предузећа. Наведени
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носачи информација се чувају у архиви Јавног предузећа на адреси Раде
Дракулића 12 Сомбор.
Предмети који нису решени, налазе се у организационим јединицама у
којима је предмет настао, односно на којима је рад у току и налазе се код
службених лица која на њима раде. Након обраде, предмети се предају архиви
предузећа.
Остала писана документација – досијеи запослених, документација о
регистрацији, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других
средстава за рад Јавног предузећа чувају се у архиви предузећа;
Информације у електронској форми налазе се у рачунарима код
службених лица која раде на предметима, у просторијама предузећа. Сви
рачунари су умрежени, а копије свих података се налазе на серверу предузећа.
На интернет страници предузећа www.cistoca.co.rs објављују се
информације које су настале у раду, или у вези са радом предузећа, а чија
садржина има, или би могла имати, значаја од јавног интереса. Информације на
сајту остају док траје њихова примена или актуелност, а периодично се
ажурирају.
Носачи информација, односно предмети којима располаже предузеће
чувају се уз примену одговарујућих мера заштите, односно не остављају се без
надзора током радног времена, држе се у закључаним столовима, орманима или
радним просторијама, у складу са прописима.
Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми чувају се
уз примену одговарујућих мера заштите уз помоћ анти – вирус програма, као и
лозинкама које ограничавају приступ носачу информације. Рачунари се не
остављају без надзора током радног времена, а налазе се у радним просторијама
које се по завршетку радног времена закључавају.
Сва питања везана за електронске информације регулисана су
Правилником о ИКТ безбедности. Носачи информација се до решења предмета
чувају код службених лица, у организационим јединицама у којима су настали,
после чега се предају архиви Предузећа. Рокови чувања носача информација у
архиви Предузећа, утврђују се Уредбом о категоријама регистратурног
материјала са роковима чувања („Сл. гласник РС“, бр. 44/93) и Правилника о
архивирању и стручном одржавању архиве ЈКП „ Чистоћа“ Сомбор, према
категорији материјала.

17. Врсте информација
Сервисне информације објављују се на интернет страницама предузећа:
http:// www.cistoca.co.rs
Актуелне информације објављене на интернет страници предузећа:
http://www.cistoca.co.rs /naslovna/
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Пословне информације објављене на интернет страници предузећа:
http://www.cistoca.co.rs /o-nama/ и /јавне набавке/

18. Врсте информација којима ЈКП омогућава приступ
Предузеће омогућава приступ свим информацијама од јавног значаја.
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