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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за  2022.године

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
ЈКП "Моравац"Мрчајевци

Адреса (улица и број)
Мрчајевци бб

Поштански број
32210 Мрчајевци

Седиште
Чачак

Матични број (МБ)
07298269

Порески идентификациони број (ПИБ)
100483147

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
moravac.jkp@mts.rs

Интернет страница органа јавне власти
https://www.jkpmoravac.rs/

Подаци о радном времену органа јавне власти
07:oo до 15:оо

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца,због 
постојања техничких баријера на улазу у просторије ЈКП"Моравац" Мрчајевци.

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
14.11.2022.године

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Драгица Вујанић

Контакт телефон
032/800-196

Адреса електронске поште
moravac.jkp@mts.rs

Радно место, положај
финансијско-комерцијални директор

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
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значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Драгица Вујанић

Контакт телефон
032-800-196

Адреса електронске поште
moravac.jkp@mts.rs

Напомена
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје

ЈКП Моравац

Информатор о раду Aжуриран 14. новембар 2022. Страна: 5 од 39



Систематизација радних места

Линк ка акту

Систематизација радних места
На интернет страници није објавлјен Правилник о систематизацији радних неста.

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Pуководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Срђан Бошковић

Контакт телефон
032-800-196

Адреса електронске поште
moravac.jkp@mts.rs

Назив функције
в.д.директорa

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Словић Владимир

Контакт телефон
064-893-8723

Адреса електронске поште
moravac.jkp@mts.rs

Назив функције
РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКИ СЕКТОРА

Опис функције

    
    - рганизује, руководи и прати рад сектора водовода и канализације и сектора пијаце,чистоће и 

гробља,
    - учествује у изради планова и програма пословања;
    - утврђује приоритете у реализацији плана пословања;
    - предже план набавке средстава и опреме;
    - учествује у изради плана набавки и спровођењу поступка Јавних набавки;
    -· обавља и друге послове, који одговарају његовој стручној спреми знању и способностима,

    Услови:
    Стручна спрема: -  стечен високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно, 
основне студије у трајању од најмање четири године у обиму од најмање 240 ЕСПБ

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Вујанић Драгица
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Контакт телефон
064-893-8705

Адреса електронске поште
moravac.jkp@mts.rs

Назив функције
      РУКОВОДИЛАЦ КОМЕРЦИЈАЛНО- ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА

Опис функције
      - организује, руководи  и прати рад комерцијално финансијског сектора,
      - учествује у изради планова и програма пословања,
       - учествује у изради плана јавних набавки и организацији спровођења поступака јавних набавки ,
        - учествује на пословима уговарања радова (услуга) из делокруга рада предузећа са трећим 

лицима, прати њихову реализацију, израду ситуација и наплату,
        - организује рад на фактурисању рачуна и наплати извршених комуналних услуга,

        - учествује у решавању примедби и рекламацији рачуна корисника услуга,
   - учествује у изради завршног рачуна у координацији са шефом рачуноводства,
   - прати финансијско пословање предузећа и учествује у изради дневних, месечних, кварталних и 

годишњих пословања предузећа,
      - учествује у изради финансијског извештаја о реализацији планова и програма пословања,
      - стара се о примени закона и других прописа и одговоран је за њихову примену,
    -  организује чување рачуноводстверних исправа, пословних књига и

финансијских извештаја,
-·        обавља и друге послове, који одговарају његовој стручној спреми знању и способностима,

    Стручна спрема: високо образовање из научне области економских наука на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ односно, завршен факултет 
економских наука, у трајању од најмање четири године, положен испит за руководиоца 
финансијског управљања и контроле и поседовање лиценце  овлашћеног рачуновођe.

    Радно искуство: 5 година од чега 3 (три) године на руководећим комерцијално финансијским 
пословима у Јавно комуналном предузећу.

     

Напомена
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Органи предузећа су надлежни одбор и директор.
Предузеће има два директора сектора.

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу оснивач Скупштина Града Чачка 
даје сагласности на:

Статут предузећа ( "Сл.лист бр.8 од 29.04.2018);
Одлука о усклађивању оснивачког акта јавно комуналног предузеча за водовод,одржавање 
чистоће и пијача "Моравац" Мрчајевци са Законом о јавним предузећима;
Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом;
Одлука о одржавању јавних зелених површина;
 Одлука о ценама;
Годишњи програм пословања;
Финансијске извештаје Јавног предузећа;
Одлука  о расподели добити,односно  о начину покрића губитка;
Колективни уговор;

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина града Чачка ће предузети мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Јавног предузећа у обављању 
делатности од општег интереса у складу са законом, а нарочито:
 -       разрешење Надзорног одбора и Директора
-       ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини и
 -       друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 
интереса.

 
 
 

Опис овлашћења

У складу са постојећим позитивним прописима, а у оквиру својих надлежности предузеће такође 
решава приговоре, молбе, рекламације, жалбе и захтеве корисника услуга путем Комисије за 
решавање рекламација потрошача корисника услуга. Такође у складу са Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, предузеће пружа информације од јавног значаја на 
захтев заинтересованог лица.

Опис обавеза
ЈКП "Моравац" Мрчајевци обаваља поверену комуналну делатност од стране Града Чачка ,путем 
јавне водоводне водоводне мреже  врши трајно и несметано снабдевање питком  водом корисника 
услуга,становника Мрчајеваца и околних села.
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Обавезе које проистичу по неком другом основу

Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу
    

-      Програм пословања ЈКП Моравац Мрчајевци  за 2022. годину
 -      Програм буџетске помоћи за 2022. годину
 -      Извештај о раду ЈКП Моравац Мрчајевци за 2021.годину
 -      Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора за 2021.годину
 -      
 
 

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.годину

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Одлука о оснивању јавно комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци 

Сажет опис поступања

Достављање кварталних извештаја оснивачу предузећа о реализацији годишњег програма 
пословања за текућу годину.

Конкретни примери о поступању
    1.ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци се бави производњом и дистрибуцијом воде за 2800 домаћинстава, 98 

правних субјеката у Мрчајевцима и дванаест околних села.
Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу Q=33 l/secна основу извршених 
хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта 
износи Q = 570 l/sec, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата да би се 
искористили расположиви капацитети.
Одлуком Скупштине Града Чачка број 06-120/13-1 од 08.јула 2013. године овом предузећу су дати на 
коришћење: новоизграђена водоводна мрежа у селу Катрга, новоизграђени бунар са црпном и 
хлоринаторском станицом Кукићи, потисни цевовод и резервоар у Липници В= 1 000 м3 са 
разводном дистрибутивном водоводном мрежом у селима Слатина, Мршинци, Кукићи, Липница, 
Заблаће, Вапа и Јежевица са око 1.130 корисника.

    2.Изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци.
    3.Организовање пијачне продаје на Зеленој пијаци у Мрчајевцима.
    4.Управљање, уређење и одржавање гробља у Мрчајевцима.
    5.Извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територрији 

града Чачка.
    6.Организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним 

путевима Града Чачка.

Статистички и други подаци

    ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци се бави производњом и дистрибуцијом воде за 2800 домаћинстава, 98 
правних субјеката у Мрчајевцима и дванаест околних села.

Табеларни приказ извршених услуга у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године

План рада

План рада, извештај о раду или други документ сродне природе
Предузеће сачињава квартални извештај о раду и пословању и план и програм пословања за 
наредну годину.

Линк ка месту са кога се документи могу преузети
https://wwwjkp.moravac.rs/
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Напомена
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
-Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018)

Линк
Службени гласник РС

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду
Пословање овог предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора 
придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:
-     Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, 
44/2018 и 91/2019);
-     Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19);
-     Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).
-     Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019);
-     Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.Закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
-     Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично мишљење);
-     Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020);
-     Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 
бр. 27/2014);
-     Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 
149/2020) ;
-     Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
-     Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, 
број 68/2015, 81/16-одлука УС и 95/2018);
-     Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ бр.159/2020);
-     Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину 
(„Сл.гласник РС“ бр. 106/2021);
-     Колективни уговор ЈКП “Моравац“ Мрчајевци бр.738/1 од 05.09.2017. године и Анекс I бр.64 од 
02.02.2018.године;
-     Закон о рачуноводству  („Сл.гласник РС“бр.73/2019 и 44/2021);
-     Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 
период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године. 
-     Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно 
трогодишњег Програма пословања за период 2022.-2024. године јавних предузећа и других облика 
организовања који обављају делатност од општег интереса (''Сл.гласник РС'' број 97/21) и смернице 
за израду годишњег Програма пословања за 2022. годину;
-     Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 
Републике Србије  („Сл.гласник РС“ бр.30/2021);
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Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Правилник о решавању рекламација у ЈКП "Моравац"Мрчајевци
 Правилик о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП "Моравац" Мрчајевци
 Правилни о коришћењу службених моторних возила у ЈКП "Моравц" Мрчајевци
 Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП "Моравац" Мрчајевци
 Правилнк о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације у ЈКП"Мрчајевци" 
Мрчајевци
 Правилник о благајничком пословању у ЈКП "Мрчајевци" Мрчајевци
 Правилник о магацинском пословању,
 Правилник о пословној тајни
 Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 
књиговдственог стања са стварним стањем ЈКП "Моравац" Мрчајевци
 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 Кодекс пословног понашања и пословне етике
 Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања арихивске грађе и 
документарног материјала
 Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
 Листа категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
 

Напомена
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ЈКП Моравац
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Назад на Садржај
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео

Програм пословања ЈКП Моравац Мрчајевци за 2022.годину
финансијски извештај ЈКП Моравац Мрчајевци за 2021.годину и извештај независног ревизора за 
2021.годину

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме

Израда Годишњег програма пословања за 2023.годину.

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа

Назад на Садржај

ЈКП Моравац
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
ЈКП "Моравац" Мрчајевци обавња комуналну делатност производње и дистрибуције чисте 
воде.Предузеће обавља изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу,поправку и 
баждарање водомера.

Опис пружања услуге

Сви грађани  и привредни субјекти на територији Мрчајеваца и околних села  имају право на услугу.

Право прикључења на водоводну  мрежу имају сва физичка и правна лица.
Општи услови за прикључење:
-објекат за који се тражи прикључак мора бити легално грађен.
Процедура за покретање захтева за прикључење:
-власник објекта подноси захтев у Ј.К.П. Моравац Мрчајевци  радно време од 07.00-15.00
Потребна документација за израду прикључака:
-лист непокретности за катастарску парцелу на којој се изводи прикључак
-или грађевинска дозвола за објекат који се прикључује на мрежу
-или уверење о озакоњењу објекта који се прикључује на мрежу
-или уверење да је објекат грађен пре доношења прописа о изградњи 
-или употребна дозвола за објекат који се прикључују на мрежу
Некомплетна документација се не прима.
Захтев за прикључење на јавну водоводну  мрежу се подноси подношењем писменог захтева на: 
шалтеру предузећа, имејлом на адресу предузећа, редовном поштом
Након предаје потребне документације и подношења захтева за прикључење стручне службе Ј.К.П. 
Моравац обавиће излазак на терен и сачинити премер радова и материјала као и договор о свим 
техничким детаљима.
Информације од кога и на који начин се могу добити информације о току поступка

 - телефонски број: 0800-000-118 или 032-800-196
 
  Ценовник услуга:
 https://www.jkpmoravac.rs
 

 
 Корисници услуга могу изјавити рекламацију на рачун која се може односити на:
 -      количину утрошене воде  и број чланова домаћинства,
 
 
 Корисник услуга, физичко лице, може поднети рекламацију у пријемној канцеларији ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци сваког радног дана у времену од 07.00 – 15.00 часова.
 
 Заполени одређен за пријем рекламација је обавезан да странци која лично предаје 

ЈКП Моравац
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рекламацију изда потврду о пријему.
 
 Ракламација се може уложити писаним путем преко поште на адресу ЈКП „Моравац" Мрчајевци.
 

 

 

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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10. Преглед података о пруженим услугама
Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

Водоснабдевање -кварови 
на вод.мрежи

458 528 528

Закуп пијачних тезги 24 24 24

Сервис водомера 192 192 195

Купљење смећа 931540 985540 985540

Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Број и врсте предузетих мера од стране органа јавне власти, број случајева у којима су коришћена правна средства и податак о томе како је одлучено 
по тим правним средствима

Старост водоводне мреже која је врло разграната знатно утиче на повећано ангажовање службе одржавања која свакодневно у служби грађана, 
отклања велики број хаварија на терену. У протеклој години одрађено је 455 кварова на водоводној мрежи од тога:
- извориште ''Гушавац'' – 290 кварова
- извориште ''Кукићи''- 165 кварова

ЈКП Моравац
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Праћење тока поступка

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
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11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
2019

Врста инспекцијског надзора
Буђетска инспекција

Основ за покретање

Редовна контрола.

Резултат извршеног надзора
Без примедби.

Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија
Година
2021

Врста ревизије пословања
Екстерна ревизија

Основ за покретање
Редовна контрола.

Резултат извршене ревизије

Мишљење
 Извршена је ревизија финансијских извештаја ЈКП „Моравац" Мрчајевци, који обухватају биланс 
стања на дан 31. децембра 2021. године и одговарајући биланс успеха, за годину завршену  на тај 
дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика садржаних у Напоменама за уз редовне 
годишње финансијске извештаје.
 По мишњељу ревизије приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим 
материјално значајним аспектима, приказују позицију на дан 31.12.2021. године, резултате њеног 
пословања  за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.
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Ревизорски извештај
http://www.jkpmoravac.rs
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Непокретности

Подаци о непокретностима

Непокретност
Опис непокретности

Тражени подаци су садржани у оквиру биланса стања.класа 0 ( имовина предузећа),који је 
саставни део кварталних извезтаја о раду који су јавно доступни на веб сајту ЈКП"Моравац" 
www.jkpmoravac.rs

Да ли непокретност представља имовину органа или је корисник
Непокретност је државна имовина коју ЈКП Моравац користи.

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности

У покретности спадају  нап.моторна возила,прикључме машине,специјална комунална возила и 
остала средства рада која се користе у процесу делатности органа јавне власти.
Орган је корисник а средства користи на основу Закона о јавној својини.
 
 

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја

Година доношења
Сл.гл.РС бр. 120/04,54/07,104/09,36/10 и 105/21

Место објављивања
Службени гласник Републике Србије

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Име и презиме лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Срђан Бошковић,в.д.директора

Контакт телефон
032-800-196

Адреса електронске поште
moravac.jkp@gmail.com

Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа
Подношењем захтева АПР, ЈКП Моравац Мрчајевци  је добио свој ПИБ и матични број

Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по 
природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети
Интерни лого ЈКП Моравац Мрчајевци се налази на ХТЗ  опреми запосленог.

Могућност присуства седницама органа јавне власти и непосредног увида у рад органа јавне 
власти

Није омогућено присуство грађана седницама органа јавне власти.

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган јавне власти и активности органа 
јавне власти
Није прописано аудио и видео снимање објеката органа јавне власти.

ЈКП Моравац
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Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

Број запослених јавна Ограничен у складу са 
законом

Зараде директора јавна Ограничен у складу са 
законом

Копије судских 
пресуда

јавна Ограничен у складу са 
законом

Техничко обезбежење-
видео надзор

јавна Ограничен у складу са 
законом

Физичко обезбеђење јавна Ограничен у складу са 
законом

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
У изради је евиденција из надлежности органа у електронском облику

Основ успостављања
Информације од јавног значаја

Врста података који се прикупљају
На основу захтева за информацијама од јавног значаја

Начин и могућност приступа подацима
http://www.jkpmoravac.rs

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ЈКП Моравац
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Назад на Садржај
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15. Чување носача информација
Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација

Архива

Начин чувања

Информације које постоје и у електронској форми налазе се на рачунарима, серверима и интернет 
страницама ЈКП Моравац Мрчајевци. Наведене информације чувају се:
у електронској форми, на рачунарима код службених слица који раде на предметима, у 
просторијама предузећа,
у електронској форми, као тренутни подаци и копије података везане за пословање предузећа, на 
серверима у посебним простојирама специјализованим за чување ИКТ опреме,
на интернет страницама предузећа (www.jkpmoravac.rs), као документа и извештаји које су настале 
у раду или у вези са радом предузећа, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни 
интерес. Информације на сајту остају док траје њихова примена, а по потреби се ажурирају.
Рачунари и сервери у којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену 
одговарајућих мера заштите прописаним Правилником о безбедности информационо – 
комуникационог система Јавно комуналног предузећа Моравац.

Место чувања

Архива предузећа

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута

нформације које су тражене више пута

-информација о свим трошковима маркетинга,оглашавања и промоције;
-копија интегралних и потписаних записника са седница Надзорног одбора;
-информације о свим донацијама и спонзорству;
-информације о свим новчаним казнама и пеналима;
-информације о трошковима образовања и стручног усавршавања;
-копија записника о извршеним контролама Пореске и инспекције рада;
-информација ко све има право од запослених на репрезентацију,на располагање платним 
картицама и ко им право на коришћење службених возила;
-копија свих првостепених и дугостепених пресуда и судских спорова;

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
ЈКП Моравац Мрчајевци не објављује одговоре на често постављена или очекивана питања у вези 
са неком темом.

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
Нема

Инфо-сервис
0800-000-118

Напомена

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Информатор о раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.године

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити

Захтеви упућени ЈКП Моравац Мрчајевци  могу се поднети радним данима и то:
- лично на шалтерима
- писменим путем редовном поштом
- писменим путем имејлом
- путем сајта предузећа

Поштанска адреса
32210 Мрчајевци

Број факса
032-800-196

Адреса за пријем електронске поште
moravac.jkp@gmail.com

Тачно место
Мрчајевци бб,32210 Мрчајевци

Напомена
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Назад на Садржај

ЈКП Моравац
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18. Финансијски подаци
ЈКП "Моравац" Мрчајевци није буђетски корисник .Извештај о приходима и расходима можете се погледати на интернет страниви предузећа.

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима

Назад на Садржај

ЈКП Моравац
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19. Подаци о јавним набавкама
План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

добра електична 
енергија

11.790.202 отворени 
поступак

1 квартал 09000000 РС 214 
Моравичка 
област

добра гориво 5.900.000 отворени 
поступак

1 квартал 09132000 РС 214 
Моравичка 
област

добра уља,мазива 
и антифриз

600.000 отворени 
поступак

1 квартал 24951100 РС 214 
Моравичка 
област

добра рез.делови 
за водовод

1.675.000 отворени 
поступак

1 квартал 44160000 РС 214 
Моравичка 
област

добра сервис 
водомера

775.000 отворени 
поступак

1 квартал 38421100 РС 214 
Моравичка 
област

добра бетонске 
цеви

1.000.000 отворени 
поступак

1 квартал 44114220 РС 214 
Моравичка 
област

добра трактор 5.900.000 отворени 1 квартал 16700000 РС  214 

ЈКП Моравац
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

поступак Моравичка 
област

добра посипач са 
диском и 
ел.командом

1.350.000 отворени 
поступак

3 квартал 34921000 РС 214 
Моравичка 
област

услуге одржавање 
ос.средстава

3.000.000 отворени 
поступак

1 квартал 45259000 РС 214 
Моравичка 
област

добра гориво 2 1.000.000 отворени 
поступак

3 квартал 09134200 РС 214 
Моравичка 
област

добро реѕервни 
делови за 
водовод-2

1350.000 отворени 
поступак

3 квартал 44160000 РС 214 
Моравичка 
област

добро бетонске 
цеви-2

1.000.000 отворени 
поступак

3 квартал 44114220 РС 214 
Моравичка 
област

добро посипач 
соли са 
сопственим 
хид.погоном

4.700.000 отворени 
поступак

3 квартал 34921000 РС 214 
Моравичка 
област

добро снежни плуг-
даска

1.550.000 отворени 
поступак

3 квартал 34921000 РС 214 
Моравичка 
област

добро мулчер 
бочни

1.000.000 отворени 
поступак

3 квартал 16810000 РС 214 
Моравичка 
област

добро снежни плуг-
трактор

1.300.000 отворени 
поступак

3 квартал 34921000 РС 214 
Моравичка 
област

ЈКП Моравац
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Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

добро расипач 
соли -
трактор

1.370.000 отворени 
поступак

3 квартал 34921000 РС 214 
Моравичка 
област

услуге одржавање 
основних 
средстава 
( возила)

1.000.000 отворени 
поступак

3 квартал 45259000 РС 214 
Моравичка 
област

Верзија плана
Прва верзија Плана јавних набавки усвојен 29.01.2022.Друга верзија Плана јавних набавки  усвојен 09.05.2022 и трећа верзија плана усвојена 
16.08.2022.године.

Датум усвајања
30.01.2022.године 

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

отворени поступак ел.енергија 5.500.000,00 11.790.202,08 у току ЈП ЕПС БЕОГРАД 81-03.03.2022

отворени поступак гориво 5.900.000 5.770.246,00 у току Спонит доо Чачак 78-06.04.2022

отворени поступак сервис водомера 775.000,00 599.860,00 у току Вукас Меринг доо 
Земун

143-08.04.2022

отворени поступак одрж.возног парка 3.000.000 2.900.000,00 реализовано Александар СЗГР 
Паковраће

127-01.04.2022

отворени поступак бетонске цеви 1.000.000,00 978.500,00 реализовано Бетоњерка доо 
Чачак

153-19.04.2022

отворени поступак уња,мазива и 
антифриз

600.000,00 518.260,00 реализовано Хемко доо 
Крњешевци

247-01.07.2022

отворени поступак резервни делови 1.675.000,00 1.498.368,00 у току Хидрокомерц доо 253-04.07.2022

ЈКП Моравац
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Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

за водовод Лучани

отворени поступак трактор 5.900.000,00 5.060.000,00 реализовано Агропанонка МТЅ 
Финке Нови Сад

332-18.07.2022

отворени поступак мулчер бочни 1.000.000,00 990.000,00 реализовано Агроуниверзал доо 
Г.Милановац

399-29.08.2022

отворени поступак бетонске цеви 1.000.000,00 973.000,00 у току Бетоњерка доо 
Чачак

446-17.10.2022

отворени поступак посипач соли са 
сопственим 
хид.погоном

4.700.000,00 4.637.300,00 реализовано Агроуниверзал доо 
Г.Милановац

Напомена

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Назад на Садржај

ЈКП Моравац
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ

Назад на Садржај
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

в.д.директора Срђан Бошковић 111.846,79

фин.ком.директор Вујанић Драгица 84.367,60

технички директор Словић Владимир 76.516,39

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

НК 101.414,88

КВ 627.702,38

ССС 231.479,20

ВШС 66.702,40

ВСС 272.730,78

Напомена
Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака
Укупан износ исплаћених плата, односно зарада и других примања руководилаца и запослених, по 
категоријама је исказано у нето износу за октобар месец 2022. године без регреса и топлог оброка 
и минулог рада.

Назад на Садржај

Назад на Садржај
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