
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                                                                 Р-210/2021     
''ЧИСТОЋА''  
Сентандрејски пут бр. 3 
21138 Нови Сад                                   
 
 

Захтев 
за приступ информацијама од јавног значаја  

 
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), подносим захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и копије 
докумената: 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Јавно 
комунално предузеће ''Чистоћа'' из Новог Сада, од 2018. године до дана подношења овог 
захтева, спроводило јавну набавку и којих службених путничких аутомобила за 
обављање послова и задатака везаних за пословање тог јавног предузећа;  

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети колико и којих 
службених путничких аутомобила представља имовину Јавног комуналног предузећа 
''Чистоћа'' из Новог Сада, односно његово основно средство за рад 2018., 2019., 2020. 
године до дана подношења овог захтева; 

3. Копију правног акта (Правилник/Одлука) на основу кога се лица задужују службеним 
путничким аутомобилима у Јавно комуналном предузећу ''Чистоћа'' из Новог Сада ради 
њиховог коришћења за обављање послова за потребе делатности тог јавног предузећа; 

4. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли Јавно 
комунално предузеће ''Чистоћа'' из Новог Сада, од 2018. године до дана подношења овог 
захтева, води евиденцију о употреби службених путничких аутомобила и потрошњи 
горива и 

5. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети која лицу су, од 
2018. године до дана подношења овог захтева, задужила, ради коришћења, и које 
службене путничке аутомобиле у власништву Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' из 
Новог Сада. 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs.  

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 
молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

У  Београду,  

дана 26.  априлa 2021. године 

За организацију Транспарентност Србија 

Роберт Сепи 
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