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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2014. ГОДИНУ  

 
 

УВОД 
 

Општинска управа обавља послове  на основу и у оквиру Устава, 
Закона, Статута општине, Одлуке о Општинској управи и других аката 
општине. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 
83/14), Статутом општине Инђија – прчишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија“ број: 9/13) и Одлуком о Општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број: 25/08,  23/09, 30/11 и „Службени лист 
општине Инђија“ број: 7/12 и 5/14) је регулисано да Општинска управа: 

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси 
Скупштина општине, Председник општине и Општинско 
веће; 

- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 
Председника општине и Општинског већа; 

- решава у управном поступку у првом степену о правима и 
дужностима грађана, предузећа, установа и других 
организација у управним стварима из надлежности општине; 

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа 
и других општих аката Скупштине општине; 

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање 
поверено општини; 

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина 
општине, Председник општине и  Општинско веће; 

- доставља извештај о свом раду на извршавању послова из 
надлежности општине и поверених послова, Општинском 
већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном 
годишње; 

Општинска управа поступајући према правилима струке,  непристрасно 
и политички неутрално, дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у 
остваривању права, обавеза и правних интереса. Општинска управа, такође, 
на захтев грађана даје потребне податке, обавештења и пружа правну помоћ, 
при томе поштујући личност и достојанство грађана. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Општинска управа општине Инђија је образована као јединствени 
орган, којим руководи начелник Општинске управе. 
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У оквиру Општинске управе, за вршење међусобно повезаних  
управних, стручних и других послова из одређене области образоване су 
основне организационе јединице.  

Такође, ради обједињавања истих или сличних послова који су 
међусобно сродни, као и ради успешнијег извршавања послова, пуне 
упослености и одговорности радника, у оквиру основних организационих 
јединица образоване су и унутрашње организационе јединице. 

Основне организационе јединице са унутрашњним организационим 
јединицама су:              

- Одељење за привреду и финансије, са унутрашњим организационим  
Јединицама - Служба за буџетску инспекцију и Одсек за трезор;  

- Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,  са унутрашњим 
организационим јединицама - Одсек за утврђивање јавних прихода 
и контролу и Одсек за наплату, пореско књиговодство и 
извештавање;  

- Одељење за урбанизам , комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине;  

- Одељење за друштвене делатности, са унутрашњим 
организационим јединицама - Одсек за образовање, друштвену 
бригу о деци, културу и спорт и Одсек за борачко инвалидску, 
социјалну и здравствену заштиту;  

- Одељење за општу управу и заједничке послове,  са унутрашњом 
организационом јединицом - Одсек за заједничке послове; 

- Одељење за инспекцијске послове;  
- Одељење за правне и скупштинске послове;  
- Кабинет Председника. 
Послове Општинске управе, у оквиру 92 систематизованих радних 

места  обављало је 121  извршилаца.  
 

                                                             

       1. ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
 

 
            Одељење за привреду и финансије врши управне и стручне послове из 

области привреде и финансија. 
  Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се 

односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, 
угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних 
делатности од интереса за Општину. 

  Одељење за привреду и финансије је носилац израде предлога пројекта 
и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и сл. 

  Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при 
регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, 
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дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује  извештаје о 
привредним активностима од значаја за Општину. 

  Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта. 
  Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима 
општине. 

  Одељење за привреду и финансије организује и координира поступак 
израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује 
доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском 
систему. 

  Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о 
томе  извршне органе.  

  У извршавању буџета Одељење за привреду и финансије контролише 
план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о 
буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке 
буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно 
информише Председника општине, Заменика председника општине и 
Начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и 
издацима буџета и укупним обавезама буџета. 

  Одељење за привреду и финансије пројектује и прати приливе на 
консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише 
тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља 
готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише 
расходе, управља дугом. 

  Обавља рачуноводствене послове, врши плаћање, води главну књигу 
трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и 
припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.  

  Одељење за привреду и финансије обавља рачуноводствене послове  за 
Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то 
посебном одлуком поверено. 

  Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника 
Општинске управе. 

        
ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

  
У оквиру делатности Општинске управе, регулисане Одлуком о 

Општинској управи општине Инђија, даје се приказ свих управних и стручних 
послова, као  и осталих  активности које су обављене по основним 
организационим јединицама. 
           Одељење за привреду и финансије у протеклом извештајном периоду за 
2014. годину, обављало  је стручне послове  из области финансија, привреде, 
односно пољопривреде, водопривреде, туризма и саобраћаја, у складу са 
овлашћењима локалне самоуправе прописане одговарајућим законима.      
 

а) Извештај одељења о извршеним пословима из области финансија 
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         У извршавању буџета Одељење за привреду и финансије, контролише 
план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о 
буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке 
буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно 
информише Председника општине, Заменика председника општине и 
Начелника општинске управе о извршењу и обавезама буџета и два пута 
годишње информише надлежни извршни орган локалне власти о оствареним 
приходима и примањима, као и оствареним расходима и издацима. Сваког 
месеца се објављују подаци о оствареним приходима и извршеним расходима 
за претходни период, на званичном сајту општине Инђија. 
 Одељење за привреду и финансије пројектује и прати приливе на 
консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише 
тромесечне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским 
средствима  на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, 
управља дугом.  
 Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу 
трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје  и 
припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета, врши и друге послове по 
налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 
           У току 2014. год. Одељење за привреду и финансије обављало је послове 
у складу са правима и дужностима одређеним Законом о буџетском систему и 
Одлуком о општинској управи и извршавало је све финансијске и 
рачуноводствено-књиговодствене послове за буџет.  
           Код обављања послова у току године поштовали су се рокови око 
ажурирања и ликвидације књиговодствене документације, у складу са 
Уредбом о буџетском рачуноводству („Служ. гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06). 
            У току 2014. године Одељење је припремало Одлуку о завршном рачун 
за 2013. годину, Одлуку о ребалансу буџета за 2014. годину и Одлуку о буџету 
за 2015. годину, правило месечне извештаје о остварењу буџета, пратило 
прилив средстава и динамику трошења по корисницима. 
          Одељење је састављало извештаје за министарства (Министарство 
финансија, Министарство трговине, туризма и услуга, Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу), и то:  
      -месечне извештаје о кретању цена производа и услуга јавних предузећа на 
територији општине; 
      -месечне извештаје о висини зарада јавних предузећа на територији 
општине; 
     - тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања јавних 
предузећа. 
           Одељење саставља извештаје о плану буџета за наредну годину и о 
извршењу буџета за период јануар-јун текуће године, као и за измене плана 
(ребаланс буџета) које доставља Министарству финансија и Покрајинском 
секретаријату за финансије. 
           Одељење за привреду и финансије достављало је једномесечне, 
тромесечне, полугодишње и годишње извештаје, а односе се на планиране и 
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остварене приходе, примања, расходе, издатке, задуженост локалне 
самоуправе, зараде директних и индиректних корисника, обавезе буџета. 
Подаци се дају како за буџетска средства тако и за сопствене приходе и 
расходе индиректних корисника по функционалној и економско 
класификацији.  Што се тиче основног и средњег образовања извештава се о 
плану и реализацији расхода по врсти трошка, без обзира што је у одлуци о 
буџету то само по једна позиција. 
           Одељење за привреду и финансије је достављало до 05. у месецу за 
претходни месец, податке о оствареним приходима и примањима буџета по 
месецима према према економској класификацији прихода и примања и 
извршеним расходима и издацима и извршеним трансферним плаћањима 
буџета. 
           У току припрема за доношење буџета за 2015. годину сходно Закону о 
буџетском систему Министарство финансија Републике Србије није објавило 
Извештај о фискалној стратегији, који садржи економску и фискалну 
политику и прогнозу за буџетску 2015. годину и наредне две буџетске године. 
Одељење за привреду и финансије, је у року који је прописан буџетским 
календаром, обавестило кориснике буџетских средстава да планирају буџет 
за 2015. годину са пројекцијом за наредне две године, на основу економских 
показатеља и смерница за претходну годину. Министарство финасија и 
привреде је дана 28. новембра 2014. године локалним самоуправама 
доставило Упутство за израду буџета за 2015. годину, са пројекцијом за 2016. 
и 2017. годину.          
            Током припрема за израду буџета општине Инђија за 2015. год. свим 
директним и индиректним буџетским корисницима дана 01. августа 2014. 
године послати су буџетски захтеви за 2015. год. који су омогућили 
прецизније планирање потребних средстава. Представници извршне власти, 
локалне самоуправе и јавних предузећа одржали су јавне расправе по месним 
заједницама новембра месеца 2014. год. како би грађани исказали своје 
потребе, које ће бити саставни део буџета за 2015. годину. 
 У 2014. години, донешен је програмски буџет за 2015. годину. Законом 
о буџетском систему прописано је да се увођење програмског модела буџета 
примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике 
Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлуке о 
буџетима локалне власти за 2015. годину.  
 Програмски буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, 
већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између 
годишњих буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и 
спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.  
           Од 01. априла 2013. године уведен је РИНО (регистар измирења 
новчаних обавеза) којим се локална самоуправа и сви индиректни корисници 
обавезују да све улазне фактуре евидентирају у РИНО, у року 45 дана изврше 
плаћање тих фактура и у РИНО евидентирају да су обавезе по фактурама 
измирене. 
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          Одељење сваког месеца до 10 - ог доставља Управи за трезор извештај о 
исплаћеним зарадама јавних предузећа и кретање броја запослених на 
месечном нивоу.  
          Од септембра 2013. године уведен је Регистар запослених у који су унети 
подаци о зарадама запослених у локалној самоуправи и накнадама које се 
финасирају из буџета Општине Инђија. Регистар запослених садржи податке о 
запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима, и то: 

- Податке о запосленим на неодређено и одређено време; 
- Податке о изабраним и постављеним лицима; 
- Податке о лицима ангажованим по уговору о делу, по уговору о 

привременим и повременим пословима, лицима ангажованим преко 
студентских и омладинских задруга; 

- Податке о износу исплаћеном на име свих примања запослених, 
изабраних, постављених и ангажованих лица и друге податке утврђене 
актом Владе. 

         Ревизорска институција “Грант Тxорнтон ревизит“ доо је вршила 
ревизију финансијских извештаја консолидованог завршног рачуна буџета за 
2013.  годину. Ангажованост нашег Одељења је била веома заступљена у 
припреми, а у току контроле сви радници су били ангажовани у вршењу 
услуга за потребе ревизора. Ми смо достављали на увид и копирали тражену 
документацију, правили разне табеле које су им служиле у анализи за вршење 
надзора, што је представљало додатну ангажованост уз све редовне послове. 
 
б) Извештај о раду Одељења на пословима решавања захтева за промену 

намене пољопривредног земљишта 
 

Одељење за привреду и финансије, у складу са  Законом о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 
41/09) решило је у току 2014. год. у управном поступку 16 захтева за промену 
намене обрадивог пољопривредног земљишта. 
             Наведеним решењима је утврђен укупан износ накнаде у висини од   
1.580.780,89 динара. Сагласно члану 25. Закона о пољопривредном земљишту, 
исти износ је уплаћен у корист буџета Републике Србије. Чланом 25. став 6.  
Закона о пољопривредном земљишту прописано је да средства остварена од 
накнаде за промену намене у висини од 60 % прихода су буџета Републике 
Србије, а у висини од 40% приход су буџета локалне самоуправе. У 2014. 
години реализована је наплата накнаде за промену намене пољопривредног 
земљишта, износ средстава наплаћен по решењима из 2014. године, односно 
пренет од Републике Србије у корист буџета општине Инђија по решењима 
донетим током 2014. године је 701.938,00 динара. 

У 2014. години поводом одређеног броја захтева грађана, није утврђена 
накнада за промену намене пољопривредног земљишта, обзиром на одредбу 
члана 87. став 5. Закона о планирању и изградњи, према којој промена намене, 
односно врста земљишта из пољопривредног у грађевинско извршена на 
основу закона,  планског документа или одлуке надлежног органа до 15. јула 
1992. године, односно до ступања на снагу Закона о пољопривредном 
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земљишту („Службени гласник“ број 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 46/95, 54/96, 
14/00 и 101/05) не плаћа се накнада за промену намене земљишта. 
 

в) Извештај о раду Одељења на пословима решавања захтева за 
издавање водних аката 

 
Одељење је, у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, број 

30/10 и 93/12) и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање 
водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова 
(„Службени гласник РС“, број 74/10, 116/12 и 58/14), у 2014. години издало 
укупно 9 (девет) решења о издавању водних аката, и то: 5 (пет) решења о 
издавању водних услова, 3 (три) решења о издавању водне сагласности и 1 
(једно) решење о издавању водне дозволе. 

 
г) Извештај о раду на пословима реализације Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. 
годину 

 
У складу са законом прописаном обавезом локалне самоуправе у 

погледу праћења коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
и обезбеђења уредне наплате закупнине по закљученим уговорима о закупу, 
Одељење је, у сарадњи са Агенцијом за економски развој општине Инђија, 
максималним ангажовањем обезбедило висок степен наплате закупнине у 
2014. години, у укупном износу од 94.331.866,19 динара. 
 

д) Извештај о раду на пословима израде Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину 

 
Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08 и 41/09), прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе 
Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2014. годину. Носилац свих активности у прописаном поступку 
израде, доношења и реализације наведеног годишњег програма је Агенција за 
економски развој општине Инђија, у сарадњи са Одељењем за привреду и 
финансије и са Комисијом за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. 
 

ђ) Остале активности Одељења у области пољопривреде 
 

У оквиру редовних активности у току 2014. године праћени су радови у 
пољопривреди и организовани састанци  Штаба за координацију и праћење 
радова у пољопривреди, пре свега жетве.          
 

е) Извештај о раду на пословима решавања захтева из области туризма 
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Према евиденцији Одељења у извештајном периоду није одређена  
категоризација ни за један угоститељски објекат за смештај, сагласно Закону 
о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12) и 
Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за 
смештај ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/10, 103/10 и 99/12). 
Приход од наплаћене боравишне таксе у 2014. години износи 314.860,00 
динара. 
 

ж)  Извештај о раду у оквиру надлежности прописане Одлуком о ауто-
такси превозу 

 
Током 2012. године дошло је до промене у броју такси возача и 

регистрованих такси возила. Наиме, број регистрованих такси возача и такси 
возила повећао се са броја 20 на број 26 регистрованих предузетника који 
обављају такси превоз на територији Општине Инђија. У 2014. години 
Програмом о ауто такси превозу задржан је постојећи број ауто такси 
превозника од 26.  
 

з) Извештај о раду у оквиру надлежности  прописане Одлуком о јавном 
превозу путника  на територији Општине Инђија 

 
У складу са чланом 4. Уговора о поверавању обављања комуналне 

делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на 
територији Општине Инђија, на основу методологије обрачуна и измене 
јединичне цене, утврђено је да контролу и предлог цена врши Одељење. 
Корекција основне цене врши се када параметри који утичу на њу промене за 
више од 3%. Последња корекција основне цене рађена је 31.12.2014. године и 
утврђена је нова цена за једно ангажовано возило по пређеном километру на 
линији и износи 133,6104 динара. Одељење последњег радног дана у месецу 
врши контролу цена јавног превоза. 
 

и) Послови регистра у области предузетништва 
 

Сходно одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката   
(„Службени гласник РС“ број 55/04, 61/05 и 111/09) и закљученог споразума 
између Агеницје за привредне регистре и Општине Инђија, о отварању 
Канцеларије за   пријем  документације неопходне за регистрацију 
предузетника, Одељење за привреду и финансије обавља послове који 
подразумевају : издавање и попуњавање захтева као и пријем документације -  
захтева за отварање, затварање радње и разне промене на  предузетничким 
радњама (промена пословног имена, седиште и адреса радње, почетак 
обављања делатности, време трајања, прекид и наставак обављања 
делатности, претежне делатности, контакт подаци – бројеви рачуна, промена 
предузетника, лични подаци регистрованих лица, пословођа, упис – брисање 
издвојеног места, промена података о регистованом издвојеном месту, 
прокуристи, забележбе, ограничење овлашћења пословође у заступању,  
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завођење истих захтева, експедовање Агенцији за привредне регистре, 
издавање потврде предузетнику о пријему поднеска, унос у електронску базу 
података, уручивање решења и других аката Агенције лицима која су 
подносиоци документације, као и пружање стручне помоћи у поступку 
регистрације предузетничких радњи подносицима документације. Издавање 
уверења за упис стажа предузетника који су били регистровани у Општинској 
управи до 01.01.2006. године. Пријем захтева за продужени рад 
угоститељских објеката за прославе – свадбено весеље и матурске вечери, као 
и издавање решења за исте.  

По пријему свих захтева у току дана и завођења истих ради се 
спецификација прослеђених поднесака АПР-у, а на крају месеца збирна 
спецификација и обрачун истих где се од укупних уплата 15% фактурише 
Агенцији за привредне регистре. Укупно фактурисано АПР-у у 2014. години  
износи 145.162,50 динара. 

 У периоду од 01.01. до 31.12.2014. године, на основу Споразума са 
Агенцијом за привредне регистре, Одељење за привреду и финансије завело је  
укупно 753 захтева, a по областима:  
           - Занатство - 500, од тога отворених радњи 89, затворених 103, промена 
277, извода 16, потврда да није преведен и брисан у АПР-у 9, препис 3, 
исправка техничке грешке 3, 
            - Угоститељство и туризм - 111, отворених 43, затворено 27, промена 36,  
манифестација 1, извод 2, препис 2,  
             - Трговина - 117, отворено 16, затворено 22, промена 72, потврде 1, 
извод 5, исправка техничке грешке 1, 
             - Друмски саобраћај - 25, отворено 6, затворено 6, промена 9, промена 
такси легитимације 3, потврда 1. 
            У 2014. години укупно отворених радњи - 154, затворених - 158, 
промена - 393. 

Заведених и издатих уверења у попису аката за упис стажа 
предузетничих радњи које су биле уписане у регистар Општине Инђија до 
01.01.2006. године - издато је 78 уверења. Сви поднети захтеви са пратећом 
документацијом (лична карта, решење инспекције, уплатнице и др.), као и 
прослеђена решења из АПР-а нашој канцеларији са доставницом, у било којој 
класи су скенирана и након прослеђивања доставнице у АПР, предмет је 
архивиран.  
          
 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
                                                                                                                                        

 

А. Одсек за утврђивање јавних прихода 
 
 

I  КВАРТАЛ 
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1. РАД НА ПОДАЦИМА У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 
АДМИНИСТАЦИЈЕ 

 
- У оквиру Одељења један радник је био ангажован на попису имовине 
основних средстава као члан пописне комисије Oпштинске управе Инђија  у 
периоду јануар и фебруaр 2014. године. 
- Одељење је радило са смањеним бројем радника што је утицсало  на 
ефикасност у раду (шеф одсека наплате од децембра 2013. године у пензији, 
порески извршитељ од маја 2013. године на боловању,  такође радник  
ангажован у активности око парламентарних избора). Од 11.03.2014. године 
ангажована два радника као испомоћ у раду Одељења  на пословима Израда 
завршног рачуна. 

 
1.1. Ажурирање базе података о утврђеним обавезама за 2013. 

годину: 
- унос доставница и архивирање доставница по решењима донетим у 

2014. г.,  
- књижење задужења по донетим решењима у 2014. г. по свим 

пореским обавезама, 
- сторнирање привремених аконтација у 2014. г. по свим пореским 

обавезама, 
- спровођење процедуре провере и књижења условног отписа камате 

и сторно условног отписа камате по свим пореским облицима, 
- спровођење процедуре провере и књижења репрограма и камате 

репрограма за условни отпис камате и мировање пореског дуга  по 
свим пореским облицима, 

- спровођење контролних упита КУС у току 2014. г. по свим пореским 
облицима, 

- зонирање објеката у пореским пријавама пореза на имовину за 
физичка лица и конверзија адресних података по свим објектима у 
систему ЛПА, 

- књижење књиговодствених налога и спровођење других 
књиговодствених процедура које су неопходне за прелазак на нову 
фискалну годину и  

- припрема за израду завршног рачуна. 
 
1.2. Евидентирање односно формирање и комплетирање досијеа за 

нове пореске обвезнике по облицима организовања и исписивање основних 
података, штампање решења о регистрацији из АПР-а и штампање података о 
текућим рачунима са сајта НБС, за правна лица ,предузетникеи пословне 
јединице правних лица. 

 
2. ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА 

 
2.1. На основу запримљених података добијених од стране Општинског 

суда у Инђији, извршена је евиденција: 
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-купородајних уговора, 
-уговора о поклону, 
-уговора о доживотном издржавању и 
-решења о наслеђивању и др., 
 
Укупно 3248 докумената, а на основу којих је формирана база за слање 

позива за доставу података и поднешење пореских пријава за порез на 
имовину и пријава за накнаду за коришћење грађевинског земљишта по 
евидентираним уговорима и решењима достављеним од стране Општинског 
суда-укупно 2144 позива . 

 
2.2. Припрема, обрада и штампа 809 позива за овбезнике који имају 

евидентиране ППИ-2 пореске пријаве за друге грађевинске објекте. 
Штампање коверата, ковертирање и слање позива. 

 
2.3.  На основу извршених контрола пореских обвезника вршена је  

припрема, обрада и штампа позива за подношење пореских пријава и  позива 
за учешће у канцеларијској контроли-укупно 204 позива. 

 
 

3. ПРИПРЕМА ПОДАТАКА ЗА ОБРАДУ И ШТАМПУ УПЛАТНИЦА 
ПРВОГ КВАРТАЛА ЗА: 

 
                 - порез на имовину физичких лица укупно 15622 уплатнице 
                 - накнада за заштиту и унапређење животне средине физичких лица 
укупно 16861 уплатница 

 
4. АЖУРИРАЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
Пријем пореских пријава у Одељењу, њихово евидентирање и 

имплементација у систем ЛПА током целе 2014. г. укупно 2014 пореских 
пријава ППИ-2 за физичка лица и  укупно 443 пореске пријаве ППИ-1 за 
правна лица. 
 

5. АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
 
Припрема појединачних аката за архивирање (исписивање и 

евидентирање основних података на омоту предмету). 
 
Припрема аката за које се води попис аката, по свим пореским  

облицима. 
 

II КВАРТАЛ 
 

1. КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 
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1. Пријем пореских пријава за комуналну таксу, и то: 
а) за истицање фирме на пословном простору- укупно 5 пријава 
б) за заузеће јавне површине (летње баште и витрине) - укупно 117 
пријава 
в) за држање средстава за игру (забавне игре) - укупно 1 пријава 
г) за заузеће јавне површине (грађевински материјал) - укупно 0 
пријава 
д) за рекламне паное – укупно 2 пријава; 

2. Унос пореских пријава, обрада података и припрема за обрачун и 
штампу решења за 2014. годину; 

3. Пријем података из евиденције АПР-а о укупном оствареном 
приходу, величини  и статусу правних лица и предузетника; 

4. Припрема штампе и штампа решења:  
а) за истицање фирме на пословном простору - укупно 207 решења 
б) за заузеће јавне површине (летње баште) - укупно 99 решења 
в) за држање средстава за игру (забавне игре) - укупно 8 решења 
д) за рекламне паное - укупно 6 решења 

5. Достава решења обвезницима; 
6. Унос враћених доставница и књижење задужења по донетим 

решењима; 
7. Архивирање завршених и комплетираних решења. 
 
Напомена: Решења за комуналне таксе су доношена и током наредна   

три квартала. 
 

 
2. ПРИПРЕМА ПОДАТАКА ЗА ОБРАДУ И ШТАМПУ УПЛАТНИЦА 

ДРУГОГ КВАРТАЛА ЗА: 
 

- порез на имовину физичких лица  укупно 15615 уплатнице 
                    - накнада за заштиту и унапређење животне средине физичких лица 
укупно 16850 уплатница 

 
 

3. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

1. Пријем пореских пријава пореза на имовину за правна и физичка 
лица, обрасци ППИ-1 и ППИ-2 и њихово евидентирање кроз 
писарницу. 
-ППИ-2 укупно 2014  
-ППИ-1 укупно 443  

2. Унос пореских пријава, обрада података и припрема за обрачун и 
штампу решења за 2014.г. 

3. Анализа тржишне вредности непокретности и предлог висине 
тржишне вредности за утврђивање основице за обрачун пореза на 
имовину физичких лица у 2014. год. 
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4. Припрема штампе и штампа решења за физичка лица.  
a. За физичка лица 20911 решења. 

5. Унос пореских пријава правних лица, контрола, валидација и 
евидентирање задужења. 

a. За правна лица 337 решења. 
6. Достава решења обвезницима 
7. Унос враћених доставница, 
8. Књижење задужења по донетим решењима у 2014.г. 
9. Архивирање завршених и комплетираних решења 

 
Напомена: Појединачна решења за имовину физичких лица су  

доношена и током наредна три квартала као и контрола, валидација и 
евидентирање задужења за правна лица. 

 
 

4. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

1. Припрема штампе и штампа решења за физичка лица.  
a. За физичка лица 23134 решења. 

2. Унос пореских пријава правних лица, обрачун, припрема и штампа 
решења. 

a. За правна лица 126 решења. 
3. Достава решења обвезницима 
4. Унос враћених доставница, 
5. Књижење задужења по донетим решењима у 2014.год. 
6. Архивирање завршених и комплетираних решења 
 

Напомена: Појединачна решења за имовину физичких и правних  
лица су доношена и током наредна три квартала. 

 
III ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

 
1. ПРИПРЕМА ПОДАТАКА ЗА ОБРАДУ И ШТАМПУ УПЛАТНИЦА 

ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ЗА: 
 

                - порез на имовину физичких лица укупно 21139 уплатнице 
                 - накнада за заштиту и унапређење животне средине физичких лица 
укупно 23427 уплатница 

 
2. КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

 
1. Пријем података из евиденције АПР-а за правна и физичка лица  

ради евидентирања и обрачуна комуналне таксе на истицање фирме: 
- евиденција привредних субјеката, 
- разврставање привредних субјеката по: 
   * делатности, 
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   * приходима и  
   * величини привредних субјеката, 

2. Обрада података и припрема за обрачун и штампу решења, 
3. Припрема штампе и штампа решења за истицање фирме на  

пословном простору - укупно 207 решења, 
4. Достава решења обвезницима, 
5. Унос враћених доставница, 
6. Књижење задужења по донетим решењима у 2014. год. 
7. Архивирање завршених и комплетираних решења. 

 
3. РАД СА СТРАНКАМА 

 
    Одсек за утврђивање јавних прихода у просторијама Одељења обавља 

током целе године и следеће послове: 
-   пријем странака из надлежности овог Одељења, по свим пореским  

облицима, 
-   давање информација о задужењима, начину обрачуна, уплатама,  

дуговању и осталих података од значаја за странку по свим пореским 
облицима, 

-   рад на усаглашавању стања по аналитичким картицама на захтев  
пореских обвезника  укупно 813 захтева, 

-   рад на усаглашавању стања по аналитичким картицама на основу  
службене дужности. 
 

IV КВАРТАЛ 
 

1. ПРИПРЕМА ПОДАТАКА ЗА ОБРАДУ И ШТАМПУ УПЛАТНИЦА 
ЧЕТВРТОГ КВАРТАЛА ЗА: 

 
                 - порез на имовину физичких лица укупно 20797 уплатнице 
                 - накнада за заштиту и унапређење животне средине физичких лица 
укупно 23224 уплатница 

 
2. РАД НА УСАГЛАШАВАЊУ СТАЊА ПО АНАЛИТИЧКИМ КАРТИЦАМА 

    
Донето укупно 66 решења канцеларијске контроле ради усаглашавања 

стања по аналитичким картицама појединих пореских облика и пореских 
обвезника.  

   Донето је 66  налога за књижење измењених књиговодствених налога 
за исправку  припис/отпис стања по аналитичким картицама. 

 
3. РАД НА ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 
                   Извршен је унос и евиденција у систем ЛПА враћених доставница за 
издата решења, њихово спајање са основним решењем и њихово архивирање. 
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                   Слање дописа надлежним службама (Катастар непокретности, 
Општински суд Инђија, МУП, Дирекција за изградњу општине Инђија, Одељења 
за урбанизам ОУ Инђија, ИТ служба општине Инђија, РФЗ Србије, ПИО Србије и 
др.), a у циљу прикупљања и евиденције података од значаја за рад службе по 
свим пореским облицима и поднесцима пореских обвезника (захтеви, молбе, 
жалбе, приговори и остало). 

 
4. РАД НА ЖАЛБАМА 

 
   Одсек за утврђивање јавних прихода у просторијама Одељења у 

оквиру законских одредби и своје надлежности у оквиру Одељења решава 
жалбе на решења по свим пореским облицима. Обрађено је 105 жалби. 
Решено првостепено уз учешће странке у поступку укупно 90 жалби а 
прослеђено другостепеном органу Пореској управи - Регионалном центру 
Нови Сад укупно 15 жалби. 

 
5. РАД НА ЗАХТЕВИМА 

 
Одсек за утврђивање јавних прихода у просторијама Одељења у оквиру 

законских одредби и своје надлежности у оквиру Одељења решава захтеве 
поднете од стране пореских обвезника-странака по свим пореским облицима. 
Обрађено и решено је 813 захтева. 

 
6. ПРОМЕНА У СТРУКТУРИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ОДЕЉЕЊА 

 
              Правилником о систематизацији радних места од 13 (тринаест) 
запослених, у оквиру Одељења присутно 7 (седам) запослених, што значајно 
отежава и успорава рад на предметима у оквиру задатих рокова за 
решавање, и додатно захтева ангажовање запослених и ван радног времена, 
као и због присутности  радника који нису у могућности да самостално 
обављају инспекцијске послове канцеларијске контроле и наплате пореза, већ 
им је потребна свакодневна подршка, обука и надзор од стране пореских 
инспектора са искуством. 
               Дана 19.12.2014. год. дошло је до промене начелника Одељења на тај 
начин што је шеф одсека за утврђивање пореза Бранко Десотовић распоређен 
као начелник Одељења из разлога што је претходни начелник Бошко Тадић 
отишао у пензију, а такође претходно је шеф одсека наплате пореза Бранка 
Спасић у октобру отишала у инвалидску понзију тако да је Одељење остало 
без шефова оба одсека што додатно оптерећује рад запослених у оквиру 
Одељења. 

 
 

ПРЕГЛЕД ДОНЕТИХ ПОРЕСКИХ РЕШЕЊА У ПЕРИОДУ ОД 
01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 
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Р.бр. Назив јавних прихода 
Утврђено решења у 

2014.г. 

1. 

Порез на имовину:  
- физичка лица 20.911 
- правна лица 337 

Укупно: 21.248 
2. Комуналне таксе 320 

3. 

Посебна накнада за заштиту 
и унапређење животне 
средине 

 

- физичка лица 23.134 
- правна лица 126 

 Укупно: 23.260 
 УКУПНО: 44.828 

                            
                            ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА 

У ПЕРИОДУ ОД  01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 
 

Р. бр. Назив јавних прихода 
Евидентирано пореских  

пријава 

1. 

Порез на имовину:  
- физичка лица 2014 
- правна лица 443 

Укупно: 2.457 
2. Комуналне таксе 320 

3. 

Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
животне средине 

 

- правна лица 3 
 УКУПНО: 2.780 

 
 
                     ПРЕГЛЕД УТВРЂЕНИХ ПОРЕСКИХ АКАТА И УПЛАТНИЦА 

У ПЕРИОДУ ОД  01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 
 

Р. бр. Назив пореског акта Број  

1. Позив за подношење пореских пријава 3.157 
2. Решење канцеларијске контроле 66 

3. 
Измењени књиговодствени налози за 
књижење пореских обавеза 

66 

4. Припрема и обрачун  уплатница 153.535 
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Б. Одсек за наплату јавних прихода 
 

I  УВОД 
 
Извештајни период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године је седма година 

у којој Одсек за наплату врши, у оквиру Одељења за утврђивање и наплату 
јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода.  

Одсек за наплату је почетком 2014. године урадио порески завршни 
рачун за 2013. годину чиме су установљена правилна почетна стања на 
индивидуалним картицама пореских обвезника у програму ЛПА и извршене 
су две обрадe података задужења и уплата са стањем на дан 31.01.2014. 
године и са стањем на дан 28.02.2014. године у складу са Законом о условном 
отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС“ бр. 
119/2012) и Одлуком о условном отпису камата и мировању пореског дуга 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 12/2012).  

 
II  ПРВИ КВАРТАЛ - од  01.01. до 31.03.2014. 

 
У овом извештајном периоду издвајани су дужници по различитим 

пореским облицима који се користе на систему ЛПА, самим тим је акценат у 
наплати пре свега стављен на порез на имовину физичких и правних лица, 
порез на земљиште и накнаду за градско грађевинско земљиште и локалну 
комуналну таксу на истицање фирме на пословном простору, као и дуга 
самодоприноса од обављања самосталне делатности. Посебно је стављен 
акценат на издавање опомена пореским дужницима по свим врстама јавних 
прихода, за физичка лица, предузетнике и правна лица, у циљу коришћења 
законских могућности условног отписа камата и мировања главног пореског 
дуга. Том приликом укупно је издато 176 опомена по свим врстама јавних 
прихода доспелим за наплату до дана 31.03.2014. године и каматом 
обрачунатом до дана издавања опомена.  

Након издавања опомена уследио је одзив пореских дужника којима су 
презентовани подаци са аналитичких картица, сачињавани налози  за уплату 
по свим врстама уплатних рачуна и давана усмена упутства за даља 
поступања у погледу плаћања  пореских обавеза у 2013. и 2014. години.  

Пре доспелости првог квартала извршено је штампање налога за 
уплату:  

2.1. имовина физичких лица - укупно 15622 налога и 
2.2. посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине -  

укупно 16861 налога. 
             Штампање и достава налога за плаћање првог квартала пореским 
обвезницима је резултирало повећаном наплатом по свим врстама јавних 
прихода, те је укупно за први квартал наплаћено - 43.749.905,89 динара. 
             Код пореских обвезника који и поред набројаних мера наплате нису 
измирили своје обавезе приступило се изради решења принудне наплате на 
новчаним средствима, као и забрани  на личним примањима дужника, наиме 
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урађено је 35 таквих решења, као и 28 решења о издавању привремене мере 
што је довело до повећања  наплате. 
            Вршена је редовна израда извештаја за Систем 48,  континуирано су 
обрађивани предмети: пореских уверења у извештајном периоду - 381 
предмета, као и предмети по захтевима за повраћај и прекњижавање јавних 
прихода - 31 предмета и сви су решени у законским роковима. Сви 
достављени изводи су редовно књижени као и трошкови принудне наплате 
кроз “Р“ налоге.    
            У овом извештајном периоду прокњижено је 35 „Р“ налога“. 
             У оквиру овог одсека решавани су предмети по поднетим захевима 
пореских обвезника који су се односили на застарелост потраживања, оптисе, 
обуставе поступака принудне наплате и др. захтеви., те је донето по овом 
основу 15 решења. Ради ефикасније наплате јавних прихода вршена је 
издрада различитих врста дописа, пратећих аката ради извршења аката 
принудне наплате те је донето укупно 72 дописа. 
  

III  ДРУГИ КВАРТАЛ - од  01.04. до 30.06.2014. 
 

             У другом кварталу Одсек за наплату је вршио штампу пореских опомена 
по свим пореским облицима у укупном износу од 265 опомена.  

Пре доспелости другог квартала извршено је штампање налога за 
уплату:  

2.3. имовина физичких лица- укупно 15615 налога и 
2.4. посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине-  

укупно 16850 налога. 
             Други квартал завршен је укупном наплатом јавних прихода у износу 
од - 49.566.541,71  динара која је такође остварена путем редовне и принудне 
наплате.  
             Поред издатих опомена донета су и друга пореска акта, и то:  
-решења принудне наплате - укупно 47 решења, 
-решења о привременим мерама забране располагања на новчаним 
средствима дужника - укупно 35 решења    
             Вршена је обрада података на аналитичким рачунима за све пореске 
обвезнике на систему ЛПА, провера и књижење условног отписа камате и 
мировања дуга са контролним упитом обрачунатим са 31.05.2014. године. 

Такође, наглашавамо да су се и у овом извештајном периоду редовно 
радили извештаји за Систем 48, књижили изводи, решавали запримљени 
предмети и издавала уверења укупно 280 и повраћаја - прекњижавања 
укупно 36, такође је вршена израда и књижење ручних налога у системеу 
ЛПА.   
            У овом извештајном периоду прокњижено је 41 „Р“ налога“. 
             У оквиру овог Одсека решавани су предмети по поднетим захевима 
пореских обвезника који су се односили на застарелост потраживања, оптисе, 
обуставе поступака принудне наплате и др. захтеви, те је донето по овом 
основу 13 решења. Ради ефикасније наплате јавних прихода вршена је 
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издрада различитих врста дописа, пратећих аката ради извршења аката 
принудне наплате те је донето укупно 83 дописа. 
 

IV ТРЕЋИ КВАРТАЛ - од  01.07. до 30.09.2014. 
 
   У периоду од 01.07.2013. до 30.09.2014. године издато је 476 опомена, 

делом су штампане масовно на систему ЛПА, а делом појединачним одабиром 
дужника. 

Издвајани су дужници правна лица, предузетници и физичка лица  по 
свим врстама јавних прихода.  

Након издавања опомена пореским обвезницима су донета решења 
принудне наплате из новчаних средстава укупно 95 и решења о утврђивању 
привремене мере  укупно 52 решења. 

Пре доспелости трећег квартала извршено је штампање налога за 
уплату:  

2.5. имовина физичких лица укупно – 21139 налога и 
2.6. посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине -  

укупно 23427 налога. 
У трећем кварталу путем редовне и принудне наплате наплаћено је 

укупно 67.302.744,80 динара.   
Вршена је обрада података на аналитичким рачунима за све пореске 

обвезнике на систему ЛПА, провера и књижење условног отписа камате и 
мировања дуга са контролним упитом обрачунатим са 31.08.2014. године. 

Такође се и у овом извештајном периоду редовно радило на 
извештајима о наплати, књижењу извода и другим свакодневним пословима  
по пристиглим предметима који се односе на књиговодствене послове. 
Донето је укупно 100  решења о повраћају односно прекњижавању, издато је 
укупно 231 уверења по захтеву странака и сачињено је 68 ручних налога „Р“ 
који су књижени на аналитичким картицама пореских обвезника.  
             У оквиру овог Одсека решавани су предмети по поднетим захевима 
пореских обвезника који су се односили на застарелост потраживања, оптисе, 
обуставе поступака принудне наплате и др. захтеви., те је донето по овом 
основу 28 решења. Ради ефикасније наплате јавних прихода вршена је 
издрада различитих врста дописа, пратећих аката ради извршења аката 
принудне наплате, те је донето укупно 88 дописа. 
 

IV ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ - од 01.10. до 31.12.2014. 
 
У овом извештајном периоду приступило се интензивнијој наплати 

издавањем укупно 163 опомена по свим пореским облицима, физичким 
лицима, предузетницима и правним лицима.   

Након издавања опомена пореским обвезницима су донета решења 
принудне наплате из новчаних средстава и решења  и личних примања 
укупно 41 и решења о утврђивању привремене мере укупно 18.   

Пре доспелости трећег квартала извршено је штампање налога за 
уплату:  
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2.7. имовина физичких лица - укупно 20797 налога и 
2.8. посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине -  

укупно 23224 налога. 
У четвртом кварталу путем редовне и принудне наплате наплаћено је 

укупно 72.428.688,90 динара.   
  У овом извештајном периоду континуирано се радило на ажурирању 

књиговодствених послова и припреми извештаја о наплати.  
 Вршена је обрада података на аналитичким рачунима за све пореске 

обвезнике на систему ЛПА, провера и књижење условног отписа камате и 
мировања дуга са контролним упитом обрачунатим са 30.11.2014. године и 
31.12.2014.године. 

У овом извештајном периоду редовно су рађени извештаји о наплати,  
књижење извода и други свакодневни послови  по пристиглим предметима 
захтевима странака који се односе на књиговодствене послове.  

Донето је укупно 68 решења о повраћају односно прекњижавању, 
издато је укупно 245 уверења по захтеву странака и сачињено је 74 ручних 
налога „Р“ који су књижени на аналитичким картицама пореских обвезника.  
             У оквиру овог одсека решавани су предмети по поднетим захевима 
пореских обвезника који су се односили на застарелост потраживања, оптисе, 
обуставе поступака принудне наплате и др. захтеви, те је донето по овом 
основу 32 решења. Ради ефикасније наплате јавних прихода вршена је 
издрада различитих врста дописа, пратећих аката ради извршења аката 
принудне наплате те је донето укупно 74 дописа. По захтевима странака 
вршено је издавање преписа аката у укупном броју од 38 преписа. 

 
ДОНЕТА АКТА ОДСЕКА ЗА НАПЛАТУ   

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2013. 
 

НАЗИВ АКТА 
УКУПАН БРОЈ 

АКТА 

Опомене 

физичка лица – 
предузетници 

720 

правна лица 360 

Решења о забрани располагања на 
нов.сред. дужника-блокаде и забране 
на лична примања                                         

предузетници 152 

правна лица 66 

Решења о привременим мерама забране располагања 
новчаним средствима дужника                                                                                                                     

133 

Обуставе поступака принудне наплате 3 
Решења о принудној наплати на покретним стварима - 
Решења о принудној наплати из готовог новца - 
Решења о принудној наплати из непокретности - 
Пореска уверења 1137 
Решења о прекњижавању и повраћају 235 
Решења и закључци по основу отписа и мировања 70 
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пореског дуга 
Жалбе 
укупан број запримљених жалби је 23 од тога нн 
решавању је 7, у другом степену  решено је 16 жалби из 
ранијег периода  решено је 4 жалбе 

12 

Закључци 10 
Записници о усглашавању 7 
Споразуми о плаћању на рате - 
Установњавање залоге на покретним стварима - 
Акти који претходе установљењу залоге - 
„Р“-налози             218 
Решења о припису обавезе наследницима               - 
Решења о утврђивању застарелости наплате               18 
Издавање преписа аката                38 

Укупно донето аката 3179 

 
РАЗНИ ДОПИСИ И УПЛАТНИЦЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013. 
 

НАЗИВ УКУПАН БРОЈ 

Налози за књижење трошкова принудне наплатe 
једнократне таксе од 5% за принудну наплату 
 

218 

Дописи и белешке 317 
Извештаји за систем 48 27 
Штампа уплатница за два пореска облика (имовина и 
жив.сред.)   

153535 

Укупно 154097 

 
 

ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА И НАПЛАТЕ 
У ПЕРИОДУ ОД  01.01.2014. ДО 31.12.2014.ГОДИНЕ 

 
 
Ред. 
бр. 

Назив јавних прихода Задужење Наплаћено 

1. Месни самодопринос / 885.855,70   

2. 

Порез на имовину:   
- порез на имовину- физичка лица 87.133.887,73 70.543.855,70 
- порез на имовину – правна лица 114.636.522,46 98.905.964,20    
- порез на имовину- земљиште / 967.971,92  
Укупно: 201.770.410,19 170.417.791,82    

3. Комунална такса заистицање 35.009.413,57 36.659.519,08 
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фирме 
4. Боравишна такса                             / / 

5. 
Ком. такса за кор. прос. на јавним 
површинама 

7.998.593,93 6.351.805,83 

6. Ком. такса за коришћење витрина / 11.750,12 
7. Ком. такса за држ. средст. за игре                42.139,36 125.498,55 

8. 
Ком. такса за кор.рекламних 
паноа 

             272.644,97 297.419,10 

9. 
Накнада за грађевинско 
земљиште 

/ 6.353.715,97 

10. 
Ком.за зузеће 
јав.пов.грађе.материјалом 

/ / 

11. 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

13.334.995.90 11.845.704,87 

12 Порез на акције на име и уделе / 5.368,80 

13 
Увећани порески дуг 5% од 
принудне наплате 

206.187,04 93.450,48 

 258.634.384,96 233.047.881,32 

 
 

РАД СА СТРАНКАМА 
 

 
Шалтер Одељења у просторијама општине Инђија и у просторијама 

Одељења, обавља следеће послове: 
-   пријем странака  по свим пореским облицима у надлежности овог  

Одељења, 
-   упита стања по пореским облицима, 
-   давање информација о дуговању, 
-   писање уплатница, 
-   пријем захтева за уверења и издавње уверења, 
-   пријем поднетих  пореских пријава за све пореске облике, 
-   помоћ при попуњавању образаца 
-   унос и завођење примљеног предмета у писарницу,и 
-  давање информација путем телефона о задужењима, уплатама,  

дуговању и осталих података од значаја за странку. 
 

По процени Одељења дневни обим рада са странкама је у просеку  у 
опсегу од 50-60 странака, а у временским интервалима по приспећу 
кварталних задужења у просеку 80-100 странака, док је по приспећу решења 
утврђених по свим пореским облицима за текућу годину и до 150 странака. На 
овај начин, може се закључити да је обим рада са странкама знатно промењен 
у односу на претходне године.                                                                    
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3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

             
                

Одељење за урбанизам комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу 
закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у 
области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите 
животне средине. 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине учествује у изради Програма за израду Просторног плана 
општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског документа, 
стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће 
копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, 
односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање 
катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за 
израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, 
издаје информације о локацији, локацијске дозволе, организује јавну 
презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је урбанистички пројекат 
израђен у складу са урбанистичким планом, прибавља сагласност које су 
посебним законима  прописане као услов за издавање локацијских дозвола, 
прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру 
и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење, односно 
реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје употребне дозволе 
за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, 
доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке. 

 
Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник 

општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе 
Општине у овим областима. 

 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 

животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање 
комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање 
комуналних делатности.   

 
Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.  
 
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене 
законом у стамбеној области. 

 
Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне 

средине за обављање одређених делатности у складу са Законом. 
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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и 
евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања 
непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, 
враћење земљишта, промет земљишта и зграда као и друге послове у складу 
са Законом, Статутом општине и Одлукама општине. 

 
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника 

Општинске управе. 
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА 

 
У току 2014. године запримљено је 3317 захтева физичких и правних 

лица који се решавају на начин и у складу са Законом о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", 
бр. 30/10), као и у складу са прописима из области урбанизма, комунално-
стамбених послова и заштите животних средине. 

У табели је приказан збирни преглед поднетих захтева према 
класификацијама: 
 

 

Класификација 

 

 

Опис предмета 

 

Број 

поднетих 

захтева у 

2014. 

35 Опште потврде, уверења и решења 66 
35 Потврда етажирања 8 
35 Потврда урбанистичког пројекта 3 
35 Потврда пројекта (пре)парцелације 44 
35 Информације катастру за упис својине 1685 
35 Нацрти одлука о изради плана, предлози    

решења о стратешкој процени,   
достава концепта, нацрта плана) 

 
9 

35-2 Информација о локацији 182 
353 Локацијска дозвола 75 
353 Локацијски услови 5 
351-1 Решењe по члану 145.  

Закона о планирању и изградњи 
49 

351-1 Грађевинска дозвола – редован поступак 51 
351-1 Грађевинска дозвола – у поступку  

легализације 
14 

351-1 Текуће одржавање 17 
351-3 Пријава почетка радова 43 
351-4 Потврда темеља 25 
351-2 Технички пријем објекта и употребна дозвола 

(редован поступак) 
110 

351-2 Технички пријем објекта и употребна дозвола 
(у поступку легализације) 

35 

351-2 Решење о уклањању објекта 39 
352 Раскопавање површина јавне намене 23 
352 Заузеће јавне површине 

(летње баште, тезге, расхладне витрине) 
206 

352 захтеви за накнаду штете настале услед уједа  85 
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паса и  мачака луталица 
361 Давање у закуп пословних просторија 0 
461 Аграрни послови – враћање земљишта 0 
463 Право коришћења 5 
465 Експропријација земљишта 0 
501 Област заштите животне средине 21 
350 Легализација 517 
 
УКУПНО 

3317 

 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 
У току 2014. године настављена је активност на изради урбанистичко 

планске документације ради олакшавања поступка прибављања 
грађевинских дозвола.   

У табели је дат приказ израђене и започете планске документације: 
 

 
Врста плана 
 

 
Обрађивач     
плана 

 
Фаза плана 

План детаљне регулације 
подсистема за 
наводњавање ''Стари 
Сланкамен'' и ''Нови 
Сланкамен'' у општини 
Инђија 

ЈП “Завод за 
урбанизам 
Војводине“ 

донета Одлука о изради и 
објављена у ''Службеном 
листу општине Инђија'' број 
04/2014 
 

План генералне 
регулације насеља 
Љуково 

 

спроведен 
поступак јавне 
набавке, следи 
закључење 
уговора о изради 
плана са ЈП ''Завод 
за урбанизам 
Војводине'' 

донета Одлука о изради и 
објављена у ''Службеном 
листу општине Инђија'' број 
05/2014 и 08/2014 

План детаљне регулације 
за део викенд зоне са 
туристичко – 
рекреативним садржајима 
на обали реке Дунав у КО 
Бешка 

ЈП “Завод за 
урбанизам 
Војводине“ 

донета Одлука о изради, 
која је објављена у 
''Службеном листу општине 
Инђија'' број 07/2014 и 
08/2014 

План детаљне регулације 
радне зоне локације 10 у 
КО Инђија 

ЈП “Завод за 
урбанизам 
Војводине“ 

 

донет и објављен у 
“Службеном листу општине 
Инђија“, бр. 13/2014 
 

План генералне следи спровођење донета Одлука о изради, 
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регулације насеља 
Крчедин 

поступка јавне 
набавке за 
одређивање 
обрађивача плана 

која је објављена у 
''Службеном листу општине 
Инђија'' број 14/2014  

 
 У току 2014. године, одељење је припремило нацрте Одлука о изради: 

Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање ''Стари Сланкамен'' и 
''Нови Сланкамен'' у општини Инђија, Плана генералне регулације насеља 
Љуково, Плана детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко – 
рекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО Бешка, као и Плана 
генералне регулације насеља Крчедин. 

Према члану 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), одељење је спровело 
поступак за доношење решења о приступању/неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину напред 
наведених планова. 

За План детаљне регулације радне зоне локације 10 у КО Инђија, у току 
2014. године, организован је јавни увид и спроведена потребна процедура за 
доношење предметног плана.   

У 2014. години, одељење је активно учествовало у спровођењу 
процедуре јавне набавке за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације радне зоне ''Tradeunique'' на катастарској парцели број 5855 КО 
Инђија 

Одељење је припремило материјал за седам (7) седница Комисије за 
планове општине Инђија и у сарадњи са комисијом сачинило потребне 
Извештаје са мишљењем за урбанистичке пројекте разматране на седницама 
комисије, као и Извештаје о обављеној стручној контроли нацрта планова, и 
Извештаје о извршеном односно обављеном јавном увиду. 
  

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Поред наведених послова, као поверени послови воде се и поступци за 

легализацију бесправно изграђених објеката и то утврђивања услова и 
могућности легализације бесправо изграђених објеката. 

У току 2014. године, у складу са важећим Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/2013, 50/2013 и 98/2013), настављен је поступак решавања 
комплетираних захтева за легализацију из 2003., 2006., 2009.,2010., 2013. и 
2014. године и издавање коначних Обавештења о могућностима легализације.  

У току 2014. године издато је 17 грађевинских дозвола у поступку 
легализације за захтеве за легализацију из 2003., 2006., 2009., 2010, 2013 и 
2014. годину. 

Такође, током 2014. године је урађено укупно 29 Обавештења о 
могућностима легализације.  
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Захтеви за 

легализац

ију 

Број 

поднети

х 

захтева 

Број 

комплетиран

их захтева за 

легализацију 

Број 

некомплетиран

их захтева за 

легализацију 

Број 

достављени

х техничких 

извештаја 

Број 

издатих 

грађевинс

ких 

дозвола 

2014. 
година 

517 0 506 3 11 

Поднети захтеви по важећем закону – Закон о легализацији објеката  

(''Службени гласник РС'', бр. 95/2013 и 117/2014). 

 
 

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ 

 
 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

 

Информација о локацији садржи податке о могућностима и 
ограничењима градње на  катастарској  парцели,  издаје  се  на  основу 
планског документа у року од осам дана од  дана подношења захтева, а у 
складу са чланом 53. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/2013, 50/2013 и 98/2013) и 
Правилником о садржини информације о локацији и о садржини локацијске 
дозволе („Службени гласник РС“ број 3/10).  

Информација о локацији издаје се обавезно за изградњу помоћних 
објеката, гаража и трафо станица 10/04 и 20/04 kV, у складу са Законом.  

Информација о локацији садржи, поред података из захтева за 
издавање информације о локацији (име и презиме, односно назив подносиоца 
захтева, број катастарске парцеле, место на коме се налази, улица и број) и 
податке о: планском документу на основу кога се издаје; целини, односно 
зони у којој се налази; намени земљишта; регулационим и грађевинским 
линијама; правилима грађења; условима прикључења на инфраструктуру; 
потреби израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта; 
катастарској парцели, односно о томе да ли постојећа катастарска парцела 
испуњава услове за грађевинску парцелу са упутством о потребном поступку 
за формирање грађевинске парцеле; инжињерско-геолошким условима; 
посебним условима потребним за издавање локацијске дозволе (попис 
услова). Ако се информација о локацији односи на изградњу помоћних 
објеката, гаража или трафо станица 10/04 или 20/04 kV, издата информација 
представља основ за подношење захтева за издавање решења из члана 145. 
Закона за ту врсту објеката. 

Информација о локацији садржи и напомену да пре издавања 
локацијске дозволе, лице коме се издаје информација о локацији може, од 
органа, односно организација које издају посебне услове (услови заштите 
споменика културе, услови очувања животне средине и сл.) и техничке услове 
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(место и начин техничких прикључака новог објекта на ифраструктурне 
водове, као и њихових капацитета), а који су садржани као обавезни у 
информацији о локацији, тражити издавање тих услова и података. 

Одељењу је у  току 2014. године поднето 182 захтева за издавање 
информације о локацији, који су сви урађени. 
 

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА 

 
 

Локацијска дозвола се издаје решењем за изградњу нових и доградњу 
постојећих објеката, за објекте за које се по Закону о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 
98/13) издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке потребне за 
израду техничке документације, у складу са важећим планским документом.  

Локацијска дозвола, која се у складу са Законом издаје решењем, у 
складу са Правилником о садржини информације о локацији и о садржини 
локацијске дозволе („Службени гласник РС“ број 3/10) садржи нарочито: име 
и презиме инвеститора, односно пословно име или назив инвеститора са 
седиштем; број и површину катстарске парцеле; податке о постојећим 
објектима на парцели које је потребно уклонити; дефинисан приступ јавној 
саобраћајној површини (директан, право службености и сл.); намену објекта; 
грађевинске линије; правила грађења са утврђеном наменом за конкретну 
парцелу, а нарочито дефинисање односа према суседним објектима и 
парцелама и према земљишту јавне намене ( дозвољени положај и величина 
отвора, ограђивање, очување или остварење визура, очување или остварење 
колских и пешачких приступа и токова и сл.); услове за прикључење на 
саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру; могуће и обавезујуће фазе у 
реализацији пројекта; попис обавезних делова главног пројекта у односу на 
конкретни објекат (АГ, пројекат унутрашњих инсталација, пројекат лифта, 
машински пројекат и др.); назив планског документа на основу кога се издаје; 
констатацију да правноснажна локацијска дозвола јесте основ за израду 
идејног и главног пројекта ако се ради о објекту из члана 133. Закона, односно 
главног пројекта; обавезу одговорног пројектанта да главни пројекат мора да 
буде урађен у складу са правилима грађења и свим осталим посебним 
условима садржаним у локацијској дозволи; констатацију да издата 
локацијска дозвола престаје да важи ако инвеститор у року од две године од 
дана правноснажности решења о локацијској дозволи не поднесе захтев за 
издавање грађевинске дозволе. 

Локацијска дозвола, која се издаје за цео објекат, у диспозитиву 
решења садржи и податке о могућности фазне изградње, ако ти радови 
представљају техничко-технолошку, амбијенталну, односно грађевинску 
целину (посебне ламеле објекта и сл.) или је за њихово извођење предвиђено 
издавање посебне грађевинске дозволе (припремни радови, извођење радова 
на формирању темељне јаме до коте 0 и сл.), ако се ради о објекту за који је 
Законом предвиђена могућност фазне изградње и ако постоји захтев 
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инвеститора за фазну изградњу, у ком случају свака фаза мора бити прецизно 
дефинисана. 

Образложење решења о локацијској дозволи садржи списак доказа који 
су поднети уз захтев за издавање локацијске дозволе, као и напомену о 
доказима које је надлежни орган прибавио по службеној дужности, односно 
доказима које је подносилац захтева, прибавио од органа, односно 
организација овлашћених за издавање тих услова. 

Образложење решења о локацијској дозволи која се издаје за извођење 
радова на постојећим објектима (претварање, надзиђивање, припајање, 
адаптација и сл.) садржи и податке о приложеном доказу о праву својине за 
објекат, као и о другим доказима, зависно од врсте радова који се изводе, у 
складу са одредбама посебних закона (Закон о одржавању стамбених зграда, 
Закон о основама својинско-правних односа и др.), као и констатацију да за 
предметну врсту радова није потребно прибављати извод из катастра 
подземних инсталација. 

Образложење решења о локацијској дозволи садржи и констатацију да 
катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу. Ако надлежни 
орган утврди да катастарска парцела не испуњава услове за грађевинску 
парцелу (нема приступ јавној саобраћајној површини, има мању површину од 
минималне површине утврђене планским документом за ту зону и сл.), 
обавестиће о томе инвеститора ради покретања поступка за формирање 
грађевинске парцеле. 

Правила грађења, уређења и коришћења простора, утврђена су 
Просторним планом општине Инђија, односно одговарајућим урбанистичким 
плановима за поједина насеља општине - планским документима, и 
представљају полазни основ за издавање решења о локацијској дозволи, 
односно утврђивање услова за даљу урбанистичку разраду кроз обавезну 
израду планова детаљне регулације или урбанистичких пројеката. 

Правила грађења и уређења земљишта у оквиру грађевинског подручја 
дата су следећим планским докуметима: План генералне регулације насеља 
Инђија (''Службени лист општина Срема'', бр. 14/06 и 30/11); Регулациони 
план насеља Нови Карловци и Измене и допуне Регулационог плана за насеље 
Нови Карловци (''Службени лист општина Срема'', бр. 5/03 и 23/03); 
Урбанистичко уређајна основа за насеље Љуково (''Службени лист општина 
Срема'', бр. 05/95 и 23/03); Регулациони план насеља Чортановци (''Службени 
лист општина Срема'', бр. 13/96 и 23/03); Регулациони план насеља Нови 
Сланкамен (''Службени лист општина Срема'', бр. 7/00 и 23/03); Регулацини 
план насеља Бешка (''Службени лист општина Срема'', бр. 25/01 и 23/03); 
План Генералне регулације насеља Марадик (''Службени лист општина 
Срема'', бр. 16/06 и 23/03); План генералне регулације насеља Јарковци 
(''Службени лист општина Срема'', бр. 30/04); План генералне регулације 
насеља Стари Сланкамен (''Службени лист општина Срема'', бр. 27/11). За 
насеља Крчедин и Сланкаменачки Виногради обавезна је израда 
урбанистичких планова. До израде прописаних планова, за изградњу у овим 
насељима примењују се правила грађења дата Просторним планом општине 
Инђија.  
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Локацијска дозвола се издаје петнаест дана од дана подношења 
уредног захтева, односно по службеној дужности, а о трошку инвеститора, 
прибављају се услови надлежних органа за прикључење планираног објекта 
на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру. 

Одељењу је у току 2014. године поднето је 75 захтева за издавање 
локацијске дозволе. 
               Након ступања на снагу Измена и допуна Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - 
Одлука УС, 132/14 и 145/14), дана 17.12.2014. године, овом одељењу је 
поднето 5 захтева за издавање локацијских услова, од којих се 3 захтева 
односило на објекте инфраструктуре, 1 на викенд објекат и 1 на разно.            
Свих 5 захтева за издавање локацијских услова су у раду. 

 
Табела са приказом донетих решења о локацијској дозволи у току 2014. 
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1. 
решење о 
локацијској дозволи 
захтеви из 2014. год. 

54 27 2 3 - 7 9 6 

2. 

решење о 
локацијској дозволи 
захтеви из 2013. год. 
који су 
комплетирани и 
урађени 2014. год. 

18 6 1 2 - 7 2 - 

 
            Одељење је у току 2014. години донело 3 закључка о одбацивању и 1 
закључак о одустајању за захтеве за издавање локацијске дозволе из 2013. 
године и 4 закључка о одбацивању за захтеве за издавање локацијске дозволе 
из 2014. године. 
 

  
насеље 

 
     решени захтеви из  
             2014. год. 

 
захтеви из 2013.  који су 
урађени у 2014. год. 

1. Инђија 23 11 
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2. Нови Карловци 5 1 

3. Нови Сланкамен 6 - 

4. Стари Сланкамен 5 1 

5. Бешка  5 3 

6. Крчедин  2 2 

7. Сланкаменачки 
Виногради 

- - 

8. Чортановци  5 - 

9. Марадик  4 - 

10. Јарковци  3 - 

11. Љуково 0 - 

 
Такође, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине води регистар издатих локацијских дозвола у 
писаном облику и електронски, који се објављује на интернет порталу 
општине, адреса http://www.indjija.net/Page.aspx?id=112 

 
 

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено 
урбанистичким планом, просторним  планом  јединице  локалне  самоуправе 
и просторним планом подручја посебне намене за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-
архитектонске разраде локација, у складу са Законом о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13 и 98/13). 

Одељењу су у току 2014. године поднето 3 захтева за издавање 
потврде урбанистичког пројекта за изградњу, где је у поступку  организована 
јавна презентација, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,  64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13 
и 98/13). Четири урбанистичка пројекта за изгрaдњу су потврђена, а један је у 
раду. 

Преглед урађених захтева за потврђивање урбанистичког пројекта, 
када је то предвиђено урбанистичким планом, за потребе урбанистичко-
архитектонске разраде локације: 

1. Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 456/5 К.О. Бешка – 
пословни објекат – супермаркет, број УП-01/14, који је урађен од 
стране СР за пројектовање ''Башић пројект'' Инђија.  

http://www.indjija.net/Page.aspx?id=112
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2. Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 5605/3 К.О. Инђија 
2 – стамбени и помоћни објекат, број УП-02/14, који је урађен од стране 
СР за пројектовање ''Башић пројект'' Инђија.  

3. Урбанистички пројекат за парцелу број 2125/25 К.О. Нови Карловци – 
доградња силоса за зрнасте културе, број УП-03/14, који је урађен од 
стране СР за пројектовање ''Башић пројект'' Инђија. 

 
У поступку потврђивања урбанистичког пројекта, у складу са чланом 5. 

став 1. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 43/2010), а на основу члана 63. 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), организоване су јавне 
презентације, након којих су урађени потребни записници о току јавне 
презентације, као и извештаји Одељења, и предметни урбанистички пројекти 
су након припреме потребне документације упућени Комисији за планове 
општине Инђија, на разматрање и давање мишљења. Након прибављеног 
позитивног мишљења Комисије, која Одељењу доставља извештај 
приступило се поврђивању пројекта. 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи, и  
Правилником о начину јавне презентације урбанистичког пројекта 
(„Службени гласник РС“ број 43/10) пре потврђивања урбанистичког 
пројекта, организована је јавна презентација урбанистичког пројекта, у 
трајању од седам дана. Оглашавање Јавне презентације предметног 
Урбанистичког пројекта извршено је на Огласној табли Општине Инђија, у 
информативним емисијама Радио Телевизије Инђија и објављивањем огласа у 
дневном листу Дневник, као и постављањем огласа на интернет презентацији 
Општине Инђија. Након завршетка јавне презентације Комисији за планове је 
достављен записник и извештај Одељења, који садржи све податке који се 
односе на ток презентације урбанистичког пројекта, односно достављен је 
предметни урбанистички пројекат са потребном документацијом у 
дигиталном облику. 

 
 

ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

На основу пројекта парцелације, нa начин и под условима утврђеним у 
планском документу, на већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела.  На основу пројекта 
парцелације на једној катастарској парцели може се образовати  већи  број  
грађевинских  парцела,  такође  у складу са планским документом.  

Израђени пројекат парцелације, односно препарцелације подлеже 
провери услађености са важећим планским документима, у складу са чланом  
65. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13). Пројекат парцелације односно 
препарцелације потврђује орган јединице локалне самоуправе, надлежан за 
послове урбанизма,  у року од десет дана. 
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У складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи вршена је 
провера усклађености пројеката парцелације и препарцелације са важећим 
планским документима, односно вршено је потврђивање пројеката, односно 
обавештавање, у одређеном броју захтева, подносиоцу захтева да пројекат 
није урађен у складу са планским документом, односно да је потребно 
извршити одређене измене и допуне поднетог пројекта, како би се пројекат 
парцелације, односно препарцелације могао потврдити. 

Одељењу је у току 2014. године поднето 44 захтева за издавање 
потврде пројекта парцелације и препарцелације, од којих је 40 потврђено, док 
је за 4 урађено обавештење да предметни пројекти парцелације 
(препарцелације) нису урађени у складу са законом и подзаконским актима.  
 

TAБЕЛА СА ПРИКАЗОМ СТРУКТУРЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА: 

 

 Број 
поднетих 
захтева 

Број 
предмета у 
раду 

Број 
решених 
предмета 

Информација о 
локацији 

Информација о намени 
парцеле 

169 - 169 

Информација о локацији 
за изградњу објеката из 
члана 2. тачка 24) и 24а) 
и члана 145. Закона о 
планирању и изградњи 

 13 -  13 

Локацијска 
дозвола 

Објекти инфраструктуре  14 7   7 

Пословни објекти    7 4   3 

Стамбени и стамбено 
пословни објекти 

 31 1 30 

Објекти 
вишепородичног 
становања 

- - - 

Економски објекти - - - 
Викенд објекти 13 2 11 
Разно 10 3   7 

Урбанистички пројекат   3 -   3 
Пројекат парцелације/ препарцелације 44 4 40 
УКУПНО             304              21              283 

 
У 2014. години решено је 18 захтева за издавање локацијске дозволе, за 

које је захтев поднет током 2013. године. Од 18 решених захтева, 7 се 
односило на објекте инфраструктуре, 6 на стамбене објекте, 2 на викенд 
објекте и 3 на стамбено-пословне и пословне објекте. 

  

ГРАЂЕВИНСКА  ДОЗВОЛА 
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 У оквиру овог одељења обављају се послови издавања одобрења за 

грађење, грађевинске дозволе, пријаве почетка грађења, доношење решења о 
постављању привремених објеката, провере приложене пројектне 
документације, као и вођење званичне евиденције о свим врстама 
грађевинских радова на територији општине Инђија. Као поверени послови  
издају се одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе за објекте у 
поступку легализације, у складу са чланом 133. Закона о планирању и 
изградњи  (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13 и 98/13). Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе 
издаје грађевинску дозволу решењем, у року од осам дана од дана 
подношења уредне документације. 

   Одељењу је у току 2014. године поднето 131 захтева, од тога се 114 
захтева односило на захтеве за издавање грађевинске дозволе у редовном 
поступку и поступку легализације, решења по члану 145. Закона о планирању 
и изградњи, док се 17 захтева односило на текуће одржавање. 

У табели је приказана структура поднетих захтева: 
 

  Број 
поднетих 
захтева 

Број 
предмета у 
раду 

Број 
решених 
предмета 

Решења по члану 145. Закона 
о планирању и изградњи 

49 8 41 

Грађевинска 
дозвола 

Редован 
поступак 

51 4 47 

Легализација 14 1 13 
Пријава почетка радова 43 - 43 
Потврда темеља 25 3 22 
УКУПНО             182              16             166 

 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

 
У оквиру овог одељења се воде послови техничког пријема 

грађевинских објеката, израда решења о образовању комисије за технички 
преглед објекта, израда записника о техничком пријему, провера 
усклађености изведеног објекта са издатим дозволама и пројектном 
документацијом, израда решења о употребној дозволи, израда решења о 
уклањању објекта.  

Технички преглед објеката врши се по завршетку изградње објеката, 
односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом и главним 
пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који се може 
издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању  и  изградњи  
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(“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 
98/13). 

Технички преглед свих врста објеката за које је издата грађевинска 
дозвола од стране Општинске управе врши Комисија за технички преглед, 
коју образује Општинска управа. 

Употребна дозвола издаје се решењем. Орган надлежан за издавање 
грађевинске дозволе издаје употребну дозволу у року од седам дана од дана 
пријема налаза Комисије за технички преглед, којим је утврђено да је објекат 
подобан за употребу. 

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе одобриће решењем, 
по службеној дужности или на захтев заинтересованих лица, уклањање 
објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или 
већих оштећења угрожена његова стабилнбост и да преставља непосредну 
опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја. Решење о уклањању објекта, односно његовог дела издаје се у 
року од петнаест дана од дана пријема налаза комисије за преглед објекта 
којим је утврђено да је објекат за рушење. 

Одељењу је у току 2014. године поднето 184 захтева, од тога 145 
захтева за вршење техничког прегледа и издавања употребних дозвола, а 39 
захтева за рушење односно уклањање објекта. 

У табели је приказана структура поднетих захтева: 

 
 

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

 
Стручни сарадници за имовинско-правне послове воде управни 

поступак у управним стварима за које је Законом утврђена надлежност 
општинског органа управе (експропријација, враћање задружне имовине, 
конверзија права коришћења у право својине), обрађују захтеве који се односе 
на располагање имовином чији је корисник Општина Инђија, израђују уговоре 
о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије 
права коришћења у право својине и др. 

Имовинско-правна служба обавља стручне и административне послове 
за Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтевима за повраћај 
земљишта у Инђији. Код ове Комисије у раду има дведесет (20) предмета. 

 
 

Број поднетих 
захтева 

Број предмета 
у раду 

Број решених 
предмета 

Употребна 
дозвола 

Редован 
поступак 

110  4 106 

Легализација   35 10   25 

Рушење објеката   39                 4   35 

УКУПНО               184               18 166 
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У 2014. години интензивирани су послови везани за упис јавне својине 
општине Инђија у складу са Законом о јавној својини (“Службени гласник РС“ 
бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и то прибављањем листова непокретности, писање 
захтева Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије за прибављање 
потврда потребних за упис јавне својине, попуњавање НЕП образаца за све 
парцеле – како за објекте тако и за земљиште на којима право коришћења има 
Општина Инђија, те након прибављања потврда достављање истих са 
неопходном документацијом Јавном правобранилаштву општине Инђија које 
подноси захтев за упис јавне својине у корист општине Инђија. 

У табели је приказана структура поднетих захтева: 

 
 

 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ 

 
У оквиру овог одељења воде се комунално-стамбени послови који 

обухватају праћење прописа из области становања и комуналних делатности, 
израду нацрта аката из стамбене и комуналне делатности, вођење управног 
поступка по захтеву странака, израда решења и утврђивање испуњености 
услова везано за заузеће површина јавне намене, односно постављање 
урбаног мобилијара, монтажних и других објеката и уређаја на површинама 
јавне намене, сарадња у изради урбанистичких и техничких услова за потребе 

 
 

Број поднетих 
захтева 

Број предмета 
у раду 

Број решених 
предмета 

 
Управни предмети, 
конверзија,право коришћења  

 

4 1 3 

Неуправни предмети: захтеви за 
прибављање л.н., захтеви за 
издавање потврда за упис јавне 
својине, захтеви МЗ за стручну 
помоћ, куповина земљишта 
непосредном погодбом, 
иницијативе за доношење 
одлука, захтеви агенције за 
реституцију, захтеви за поклон 
земљишта, захтеви за отплату 
купопродајне цене стана и сл. 

 

30 18 12 

Експропријација земљишта и 
одређивање накнаде 

 
- - - 

УКУПНО 34 19 15 
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заузећа површина јавне намене, израда решења у области раскопавања 
површина јавне намене, као и пружање стучне помоћи органима стамбених 
зграда.   

Одељењу је у току 2014. године поднето 229 захтева, од тога 183 
захтева за заузеће површине јавне намене, 23 захтева у области јавних 
раскопавања и 23 у вези других врста заузећа јавних површина и постављања 
урбаног мобилијара, монтажних и других објеката и уређаја на површинама 
јавне намене. 

 
У табели је приказана структура поднетих захтева: 

 

  
Број поднетих 

захтева 

 
Број предмета 
у раду 

 
Број  решених 
предмета 

Заузеће 
јавне 
површине 

Летње баште 142 0 142 

Расхладне 
витрине 

  41 0   41 

Друга заузећа 
јавних 
површина 
 

 23 0   23 

Раскопавање јавних 
површина 

 

 23 0   23 

УКУПНО 229 0 229 

 

Током 2014. године у оквиру стамбених послова, односно у области 

становања, поднето је укупно 11 захтева за издавање уверења којим се 

утврђује образовање органа управљања стамбеном зградом, сви захтеви су 

решени.   

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  
У оквиру овог одељења обављају се послови издавања решења о 

потреби процене утицаја пројекта на животну средину, одређивање обима и 
садржаја студије о процени утицаја, издавање решења о давању сагласности 
на студију о  процени  утицаја  на  животну средину и учешће у поступку 
техничког  прегледа објеката за које је издата сагласност на студију о процени 
утицаја на животну средину, а све у складу са  Законом о процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), Законом о 
заштити животне средине (“Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 
43/11), на основу Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр.  
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36/09 и 88/10) издају се  дозволе за управљање отпадом и то: Дозвола за 
сакупљање отпада, Дозвола за транспорт отпада, Дозвола за складиштење 
отпада, Дозвола за третман отпада, Дозвола за одлагање отпада као и Потврда 
о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и 
неопасног отпада. 

Решење о процени утицаја објеката на животну средину надлежни 
орган издаје у року од тридесет дана од дана подношења уредног захтева. 

У току 2014. године одељењу је поднето 21 захтев.  
 
У табели је приказана структура поднетих захтева: 

 Број 
поднетих 

захтева 
 

Број 
предмета у 

раду 

Број 
решених 
предмета 

Процена 
утицаја на 
животну 
средину 

 
 
I фаза 
 

11 - 11 

III фаза - -   - 
 

Стратешка 
процена 
утицаја на 
животну 
средину 

Потреба израде 
извештаја СП 

- -   - 

 
Оцена извештаја 
СП 

 

- -   - 

Мишљења 4 -  4 
Дозвола за сакупљање, транпорт, 
складиштење, третман и одлагање 
отпада 

 
1 

 
- 

 
 1 

Oстало 5 1  4 
УКУПНО 21 - 20 

 

 Услуге мониторинга за 2014. годину вршио је Завод за јавно здравље 
из Сремске Митровице. Мониторинг се односио на мерење буке и квалитета 
ваздуха у  насељу  Инђија,   на  три  мерна  места   је вршено мерење квалитета 
ваздуха, а на четири мерење нивоа буке. Резултати мерења су постављени на 
сајту општине Инђија и доступни су јавности. 
 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ 
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА 

 

Због значајног броја поднетих тужби од стране грађана због уједа паса 
или мачака луталица на територији општине Инђија, те повећаног броја 
судских спорова, значајно су повећана и новчана средства исплаћена на име 
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накнаде штете услед уједа паса и мачака луталица, као и средства исплаћена 
на име трошкова поступка. 

Доношењем Правилника о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица 
(''Службени лист општине Инђија'' број 13/12), већи број грађана пристаје на 
вансудско решавање спора, без непотребних судских трошкова, што 
представља значајну уштеду буџетских средстава. 

Према члану 10. Правилника о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица 
(''Службени лист општине Инђија'' број 13/12), којим се уређује поступак и 
начин решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса 
или мачака луталица, на територији општине Инђија, административне 
послове за потребе рада Комисије  за утврђивање основаности захтева и 
висине накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица обавља 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине, у оквиру комуналних послова. 

Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду штете Комисији за 
утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа 
паса или мачака луталица, путем писарнице Општинске управе, у складу са 
Правилником. 

У току 2014. године, путем писарнице Општинске управе, поднето је 
укупно 85 захтевa оштећених лица, које је Одељење проследило Комисији на 
разматрање и давање предлога за решавање истих.   

Одељење је током 2014. године припремило материјал за 9 седница 
Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале 
услед уједа паса или мачака луталица.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КАТАСТРУ ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ НА ОБЈЕКТИМА 
ИЗГРАЂЕНИМ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
Према Закону о посебним условима за упис права својине на објектима 

изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС''број 25/13 и 
145/14), којим се уређују посебни услови за упис права својине на објектима, 
односно деловима објеката који су изграђени без грађевинске дозволе до 11. 
септембра 2009. године, односно који се користе без употребне дозволе, као и 
на грађевинском земљишту на коме је објекат изграђен, односно на 
грађевинском земљишту испод објекта, орган надлежан за послове 
урбанизма, на захтев Републичког геодетског завода, у року од 15 дана од 
дана достављања захтева, уређује да ли се захтев за упис права својине односи 
на објекте из става 3. члана 1. овог Закона и о томе писмено обавештава 
подносиоца захтева. 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија је током 2014. године, 
на захтев Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности 
Инђија, урадило 1682 обавештења.  
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4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
I  Одсек за образовање, друштвену бригу о деци, културу и спорт 

 
 

1.  Oсновно и средње образовањe 
     
У области основног и средњег образовања послови се извршавају у 

складу са одребама Закона о основама система образовања и васпитања, 
затим Закона о основном васпитању и образовању, који је ступио на снагу 03. 
07. 2013. године, а примењује се почев од школске 2013/2014. године, Закона 
о средњем васпитању и образовању, који је ступио на снагу 03. 07. 2013. 
године, а примењује се почев од школске 2013/2014. године, Закона о 
ученичком и студентском стандарду и других прописа којима су послови 
Одељењу за друштвене делатности поверени од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и 
информисања и Министарства омладине и спорта, Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно информисање и Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину.   

Школе су установе које оснива Влада Републике Србије, а посредством 
Одељења за друштвене делатности ресорном министарству и покрајинском 
секретаријату врши се редовно достављање података који се односе на број и 
структуру запослених у образовању, број ученика, број и врсте смерова у 
средњим школама, подаци о школском простору, опремљености школа, 
организовању школских такмичења  и сл.  

Финансијске обавезе општине утврђене првенствено 3аконом о 
основама система образовања и васпитања, као и подзаконским актима, 
извршаване су средствима из буџета Општине, а у складу са одобреним 
финансијским плановима школа. 

Средствима из буџета Општине реализована су и друга права у области 
основног и средњег образовања, утврђена актима надлежних органа 
Општине.  

За 350 ученика средњих школа чије је седиште ван територије 
Општине Инђија, а који имају пребивалиште на територији Општине и нису 
смештени у ученичке домове, вршено је регресирање трошкова превоза у 
међумесном саобраћају. У Одељењу за друштвене делатности врши се 
прикупљање потребне документације (потврда школе о уписаној години 
средње школе, изјава родитеља да ученик није корисник услуга ученичког 
дома), овера картона превозника ради издавања месечних карата, као и 
провера коришћења домског смештаја. Наведени превоз регресира се у износу 
од 60% од трошкова превоза. Комерцијални попуст од 40% одобравао је 
превозник СП «Ласта» а.д. Београд, ПО «Ласта-Срем» Стара Пазова. 



 43 

              За ученике основних и средњих школа са пребивалиштем на 
територији општине Инђија, као и ученике који имају пребивалиште на 
територији друге општине, а смештени су у хранитељским породицама на 
територији општине Инђија, у временском трајању од 01. септембра текуће 
године до 31. августа наредне године обезбеђен је бесплатан градски и 
приградски превоз путем Јавног превоза Инђија, у складу са чланом 10. став 1. 
тачка 3. Правилника о тарифном систему у линијском превозу путника на 
територији Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/13). 
Треба напоменути да је сходно члану 159. став 2. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања, јединица локалне самоуправе у обавези да 
обезбеди у свом буџету средстава за трошкове превоза ученицима основних 
школа на удаљености већој од четири километара од седишта школе. Дакле, 
наведено право је проширено и кад је реч о километражи, а тако и на ученике 
средњих школа. 

За децу ометену у развоју са територије Општине, без обзира на 
удаљеност места становања од школе, трошкови превоза су се у целости 
регресирали из буџета Општине. Средства за ову намену планирана су и 
обезбеђена су управо сходно члану 159. став 2. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања.  

Сходно Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету и ученику („Служ. гласник РС“, број 63/10), 2010. године 
образована је Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, за 
коју административно-техничке послове у оквиру Одељења за друштвене 
делатности обавља координатор Комисије. Координатор Комисије доставља 
члановима Комисије све потребне информације и документацију, у сарадњи 
са председником Комисије заказује састанке Комисије, прикупља појединачна 
мишљења чланова Комисије, води евиденцију и документацију о раду 
Комисије. У току 2014. године одржано је 40 седница Комисије и примљен је 
21 захтев. Поред примљених захтева Комисија је извршила преиспитивање 
наложених мера подршке за захтеве који су обрађивани током 2014. године. 

Из средстава буџета Аутономне Покрајине Војводина регресирани су 
трошкови превоза за 94 студента са пребивалиштем на територији Општине 
који свакодневно путују до високошколске установе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Током године редовно су одржавани састанци Актива директора 
основних и средњих школа, којима присуствује начелник Одељења за 
друштвене делатности. 

У 2014. години за 98 најуспешнијих ученика - вуковаца основних (78 
ученика) и средњих школа (20 ученика), а који су Вукову диплому стекли у 
школској 2012/2013, обезбеђене су награде Решењем Председника општине – 
лап-топ рачунари. 

У области ученичког и студентског стандарда примљено је и обрађено 
240 захтева за смештај у ученичке и студентске домове и 332 захтева за 
студентске и ученичке кредите.  

Такође, примљено је 79 захтева за доделу општинске стипендије. У 
2014. години је додељено 78 општинских стипендија у износу од 7.500,00 
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динара у десет месечних рата. Неопходне административно-техничке послове 
за потребе Комисије за доделу општинских стипендија, сходно одредбама 
Одлуке о стипендирању студената („Сл. лист општина Срема“, број 24/07, 
40/08, 33/09, 42/09 и „Сл. лист општине Инђија“, број 2/14). 

На основу члана 147. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
послове инспекцијског надзора у области образовања и васпитања обавља 
просветни инспектор.  

Послови инспекцијског надзора обухватају контролу спровођења 
Закона о основама система образовања и васпитања, посебних закона и 
прописа донетих на основу истих, као и изрицање мера и контролу њиховог 
извршења. 

Сагласно одредбама чл. 166. Закона, предње наведени послови државне 
управе поверени су аутономној покрајини. У циљу обављања истих, органи 
аутономне покрајине сарађују са органима Републике Србије и органима 
јединице локалне самоуправе. 

Предње наведене послове државне управе за територију општине 
Инђија обавља просветни инспектор Општинске управе општине Инђија 
(службена легитимација издата од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, рег. бр. 12 -0190/12).   

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године, просветни 
инспектор  Општинске управе општине Инђија је, у оквиру пописа аката број: 
614-1/2014-IV-03, отворио 170  предмета, и то: 

А/ Инспекцијски надзори (170):  
1. 99 редовних надзора у Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија, 

основним и средњим школама, 
2. 48 ванредних надзора у Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија, 

основним и средњим школама (представке странака и провере 
веродостојности јавних исправа) и  

3. 15 предмета који се односе на покретање прекршајног поступка 
против родитеља чија деца не похађају или редовно не похађају наставу. 

Б/ Остали предмети (8): 
Остали предмети се односе на информисање и остале облике сарадње 

са ресорним министарством, покрајинском просветном инспекцијом, 
заштитником грађана, надлежним органима у општини Инђија, 
заинтересованим странкама и сл. 

 
2. Друштвена брига о деци 

  
а/ Права која се остварују и финансирају средствима из буџета 

општине Инђија, у оквиру области друштвене бриге о деци, су: 
- право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи за 

децу из материјално угрожених породица. На основу Одлуке о утврђивању 
права, начина и услова за регресирање трошкова боравка у Предшколској 
установи деце из материјално угрожених породица („Службени лист општина 
Срема“, број 20/02 и 33/09) признаје се право на регресирање свих трошкова 
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боравка у Предшколској установи деци из материјално угрожених породица, 
односно деци из породица које остварују право на материјално обезбеђење у 
складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, број 24/11).  

У 2014. години наведено право остварило је 28 корисника. 
 
- право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи за пето 

и свако наредно дете. На основу Одлуке о утврђивању права, начина и услова 
за накнаду трошкова боравка у Предшколској установи („Службени лист 
општина Срема“, број 22/2005) признаје се право на накнаду свих трошкова 
целодневног и полудневног боравка у Предшколској установи за пето и свако 
наредно дете чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине 
Инђија. 

У 2014. години ово право је остварило 7 корисника. 
 
- право на једнократну финансијску помоћ по основу рођења првог 

детета у износу од 50% од просечне месечне нето зараде у Општини Инђија, 
према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 
послове статистике. На основу Одлуке о пружању финансијске помоћи 
породици са прворођеним дететом („Службени лист општина Срема“, број 
5/2003, 5/2006 и „Службени лист општине Инђија“, број 16/2013). У 2014. 
години право је утврђено за 245 корисника, а списак корисника и захтев за 
исплату су уредно прослеђивани Одељењу за привреду и финансије, у циљу 
исплате средстава корисницима права. Задњом изменом наведене Одлуке, 
једнократна помоћ по основу рођења првог детета је са износа од 25% 
повећана на износ од 50% од просечне месечне нето зараде у Општини 
Инђија, те се у наведеном износу право признаје почев од 01. 01. 2014. године. 

 
- право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи за 

треће и четврто дете. На основу Одлуке о утврђивању права, начина и услова 
за накнаду трошкова боравка у Предшколској установи за треће и четврто 
дете („Службени лист општина Инђија“, број 12/12) признаје се право на 
накнаду свих трошкова целодневног и полудневног боравка у Предшколској 
установи за дете предшколског узраста трећег, односно четвртог реда рођења 
исте мајке чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Инђија. У 
2014. години отворено је 178 предмета. 

 
б/ Права која се остварују вршењем послова из области друштвене 

бриге о деци, а која су поверена Општини од стране Аутономне Покрајине 
Војводине: 

 
- право на остваривање новчане помоћи породици у којој се роди треће 

дете. На основу Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се 
роди треће дете („Службени лист АПВ“, број 4/13) и Правилника о ближим 
условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се 
роди треће дете („Службени  лист АПВ“, број 10/03), признаје се право на 
новчану помоћ породици за треће дете које остварује мајка која роди треће 
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дете под условом да у тренутку рођења трећег детета има пребивалиште 
најмање годину дана на територији Аутономне Покрајине Војводине, а 
новчана помоћ се исплаћује у 24 једнаке месечне рате. У 2014. години право је 
остварило 41 лице, а списак корисника и захтев за исплату су уредно 
прослеђивани Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику 
и демографију у циљу исплате средстава корисницима права. 

 
в/ Права која се остварују вршењем послова из области друштвене 

бриге о деци, а који су поверена Општини од стране Републике: 
 
- право на родитељски додатак. На основу Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и 
107/09) и Правилника о ближим условима и начину остваривања права на 
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“бр. 29/02, 
80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11 – одлука УС) у оквиру 
поверених послова од стране надлежног Министарства јединици локалне 
самоуправе, у оквиру Одељења за друштвене делатности, признаје се право на 
родитељски додатак мајци за прво, друго, треће и четврто дете, под условом 
да је иста држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици 
Србији, односно на територији општине Инђија и да остварује право на 
здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.  

У 2014. години наведено право је признато за 461 корисника. 
 
- право на дечији додатак.  На основу Закона о финансијској подршци 

породици са децом и Правилника о ближим условима и начину остваривања 
права на финансијску подршку породици са децом, наведено право признаје 
се једном од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин 
Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије, 
односно на територији општине Инђија и остварује право на здравствену 
заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, 
треће и четврто дете по реду рођења у породици. 

У 2014. години наведено право је остварило 1802 корисника. 
 
- право на накнаду зараде за време породиљског боловања и право на 

накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета и ради посебне 
неге детета. На основу Закона о финансијској подршци породици са децом и 
Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску 
подршку породици са децом, признаје се запосленој чије је седиште фирме на 
територији општине Инђија. У 2014. години ово право је остварило 295 
корисника. 

 
- право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу 

ометену у развоју -  на основу Закона о финансијској подршци породици са 
децом  и Правилника о ближим условима и начину остваривања права на 
финансијску подршку породици са децом и Право на накнаду трошкова 
боравка у Предшколској установи за децу без родитељског старања - на 
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основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о 
ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 
породици са децом у 2014. години је остварило 7 корисника. 

 
- право на регресирање трошкова превоза за децу ометену у развоју. На 

основу Закона о основама система образовања и васпитања, право на 
регресирање трошкова превоза децу ометену у развоју, без обзира на 
удаљеност места становања од школе, у 2014. години остварило је 9 
корисника. 

 
3. Култура 

 
Сходно одредбама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за 

избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 1/12), дана 07. 
фебруара 2014. године расписан је Конкурс за финансирање и суфинансирање 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине 
Инђија у 2014. години. Наведени Конкурс расписао је Председник општине, а 
рок за подношење пријава био је 21. фебруар 2014. године. 

Право подношења пријава за финансирање или суфинансирање 
програма односно пројеката у култури, сходно одредбама наведене Одлуке, 
имају следећи субјекти у култури: установе културе, изузев установа културе 
чији је оснивач Општина, удружења у култури, уметници, сарадници, односно 
стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом, као и 
други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на 
територији општине Инђија. 

Конкурс је спровела Комисија коју је образовао и именовао Председник 
општине, својим Решењем, број 02-52/2014-II од 07. 02. 2014. године. 

Наведена Комисија има председника и 6 чланова, који се именују из 
реда лица која су својом професионалном делатношћу или радом у области 
културе дала значајан допринос развоју и унапређивању уметничког и 
културног стваралаштва у Општини. 

Комисија је по завршетку Конкурса спровела поступак избора 
пројеката и предложила Председнику општине доношење решења о 
финансирању/суфинансирању пројеката у култури. 

На наведени Конкурс пријавило се 29 удружења из области културе, од 
чега је по предлогу Комисије, Председник донео решење којим се за 21 
удружење расподеле средства предвиђена за ову намену Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. годину, у укупном износу од 5.980.000,00 динара. Са 
изабраним подносицима пројеката закључени су уговори о њиховом 
финансирању, односно суфинансирању, а резултати Конкурса објављени су на 
званичном сајту Општине.  

Удружења која су у 2014. години остварила право на финансирање или 
суфинансирање пројеката, по завршетку пројекта подносила су Одељењу за 
друштвене делатности Извештаје о реализацији пројекта и достављали 
доказе о наменском коришћењу средстава. 
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Сходно одредбама Одлуке о дану општине Инђија и општинским 
признањима („Службени лист општина Срема“, број 42/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 13/13), Скупштина општине Инђија је Одлуком о 
додели Октобарске награде, за изузетне резултате у раду и највиша 
достигнућа и остварења у области привредног и друштвеног живота општине 
Инђија у 2014. години, доделила четири „Октобарске награде“. Такође, сходно 
одредбама горе наведене Одлуке, у 2014. години, додељена је по једна 
„Светосавска повеља“, и то: просветном раднику основне школе за 
непосредни рад са децом узраста I-IV разреда, просветним раднику основне 
школе за непосредни рад са децом узраста V-VIII разреда, просветном раднику 
средње школе за непосредни рад са децом, ученику средње школе, те 
васпитачу Предшколске установе „Бошко Буха“. Одлуку о наведеним 
општинским признањима доноси Скупштина општине, на предлог Комисије 
за доделу општинских признања. Административно-техничке послове за 
потребе рада Комисије, обављало је Одељење за друштвене делатности, 
посебно када је реч о Светосавској повељи, коју Комисија доноси на предлог 
Наставничког и васпитно образовног већа установа, а исте предлоге 
прикупља Одељење. 

 
                                                             4. Спорт 
 
Одлуком о финансирању или суфинансирању потреба и интереса 

грађана у области спорта из буџета Општине Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, број 16/13) и Правилником о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, број 1/14), ближе су уређени 
услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Општине 
Инђија, за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 
Општини Инђија. Потребе и интереси грађана у области спорта остварују се 
кроз финансирање или суфинансирање програма на годишњем нивоу 
(годишњи програми) и по јавном позиву (посебни програми). Предлог 
годишњег програма Савеза спортова општине Инђија, као и годишњег 
програма чланова Савеза спортова општине Инђија подноси Савез спортова 
општине Инђија.  Ради разматрања и стручне оцене поднетих годишњих и 
посебних програма у области спорта, Општинско веће општине Инђија, 
образовало је Комисију за доделу средстава у области спорта. 
Административно- техничке послове за Комисију обавља Одељење за 
друштвене делатности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Савез спортова општине Инђија је свој Годишњи програм и Годишње 
програме чланова Савеза дана 10. јануара 2014. године доставио Одељењу за 
друштвене делатности, које је иста доставило Комисији ради разматрања. 
Комисија је достављене Програме разматрала на седници одржаној дана 22. 
јануара 2014. године. Одељење је, на предлог Комисије, утврдило обједињени 
предлог годишњих програма и доставило га Председнику општине. 
Председник општине је ревидирао предлоге Годишњих програма и ускладио 
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их са средствима утврђеним у буџету Општине за 2014. годину, те дана 23. 
јануара 2014. године донео Решења о одобравању новчаних средстава сваком 
клубу, односно Савезу понаособ. Сходно Решењима о одобравању новчаних 
средстава, са сваким од корисника, Председник општине је дана 13. фебруара 
2014. године склопио појединачне Уговоре о додели средстава за 
реализовање Годишњег програма.  

Уговори за доделу средства за остваривање потреба и интереса грађана 
у области спорта склопљени су са 38 корисника, и то у укупном износу од 
51.440.000,00 динара.  

 
II  Одсек за борачко-инвалидску заштиту, социјалну и здравствену 

заштиту 
 

1. Борачко-инвалидска  заштита 
  
У оквиру Одсека за борачко-инвалидску, социјалну и здравствену 

заштиту, обављају се послови из области борачко-инвалидске заштите, као 
поверени послови од стране надлежног Министарства у оквиру јединственог 
система борачко-инвалидске заштите Републике Србије.  

Одељење спроводи поступак утврђивања статуса борца, својства 
ратног, мирнодопског или цивилног инвалида рата и права на личну 
инвалиднину, те права на породичну инвалиднину члановима породице 
палих бораца или умрлих војних инвалида, примењујући позитивне 
материјалне прописе, законе и подзаконске акте. 

Побројана права су углавном већ стечена-основна права из ове области, 
којима су корисници стекли одговорајући статус (војног или цивилног 
инвалида, односно породичног инвалида), обзиром да је од ратних дешавања 
90-их година на територији бивше СФРЈ протекао известан период. 
Корисници борачко-инвалидске заштите остварују низ изведених права из 
наведених основних: право на увећање породичне инвалиднине, право на 
увећану породичну инвалиднину, право на додатак за негу првог, другог и 
трећег степена, ортопедски додатак од првог до четвртог степена, право на 
повећан ортопедски додатак, право на ортопедска и друга помагала, право на 
путничко моторно возило, право на накнаду за време незапослености 
инвалидима од прве до четврте групе, месечно новчано примање за време 
незапослености инвалидима од пете до десете групе, месечно новчано 
примање у неумањеном и у умањеном износу за кориснике старије 80 година 
и кориснике млађе од 80 година, право на додатак за негу првог или другог 
степена корисника месечног новчаног примања, право на накнаду трошкова 
смештаја у установе социјалне заштите, повећање месечног новчаног 
примања због везаности за постељу, право на накнаду погребних трошкова 
умрлог корисника месечног новчаног примања, право на помоћ у случају 
смрти војног инвалида. 

У 2014. години примљено је 35 захтева странака за остваривање неког 
од наведених права, од чега је решено 28 захтева, а остало нерешено 6, 
обзиром да су предмети на Посебној, односно Првостепеној комисији за 
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преглед лица обухваћених Законом о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца. Сва наведена решења су потврђена од 
стране другостепеног органа из свих области. Три захтева су одбијена као 
неоснована, а на њих нису поднете жалбе. Захтеви уз које су приложени сви 
потребни докази или се исти могу одмах прибавити, решени су у прописаном 
року од 30 до 60 дана од дана подношења захтева, док су остали захтеви по 
којима се прибављају мишљења надлежних лекарских комисија, решавани и 
после истека два месеца.  

Након завршеног поступка утврђивања права формира се финансијска 
документација и врши исплата корисницима по преносу средстава из 
републичког буџета и из општинског буџета у оквиру Одељења, а за 
кориснике који су право стекли сходно одредбама Закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, број 
24/98 и 29/98), врши се обрачун и даје налог Поштанској штедионици која 
врши исплату.  

У Јединствену евиденцију података у области борачко-инвалидске 
заштите – Програм Министарства рада и социјалне политике, уносе се све 
промене везане за кориснике борачко-инвалидске заштите. 

 По основу утврђеног основног својства и допунских права по 
наведеним прописима у 2014. години  број корисника је износио, како следи: 

 
1. Личне инвалиднине (РВИ, МВИ и ЦИР)                                                     332 

                   - додатак за негу и помоћ другог лица                                                            17 
                   - ортопедски додатак                                                                                              54 
                   - накнада услед незапослености                                                               41 

      - борачки додатак                                                                        41 
                    - ортопедских помагала                                                                 24  

      - моторних возила                                                                              14 
 
2. Породичне инвалиднине (по палом борцу у НОР-у, по палом борцу у  

оружаним акцијама после 1990. год. и по умрлом војном инвалиду)                264         
           - увећане породине инвалиднине (деца палих бораца и самохрани    
родитељи)                                                                                                                                      45 
 

3. Месечног новчаног примања РВИ због незапослености по Уредби
                                                                                                                                                 95 

                     
4. Месечног новчаног примања (републички и покрајински закон)

                                                                                                                                              187 
      - додатка за члана породице                                 2 
      - породичног додатка                             7 
      - домског смештаја                                                    4 
      - додатка за негу и помоћ                                                               14 
      - увећања због самохраности                                                              9 
 
5.  Цивилне инвалиднине по републичком закону                                    23 
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      - додатка за негу и помоћ                                 3 
      - ортопедског додатка                               9 
      - месечног новчаног примања                                           22 
 
 6.  Цивилне инвалиднине по општинској одлуци                                     4 
 
 7. Месечно новчано примање по општинској одлуци                                   12 
             
Превођење (усклађивање) права на месечно новчано примање сходно 

одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 
породица („Службени гласник СРС“, број 54/89 и „Службени гласник РС“, број 
137/04), врши се за све кориснике овог права једном годишње, а решења се 
доносе по службеној дужности. У 2014. години позвано је и на записник 
саслушано око 700 лица - корисник са два сведока о чињеницама везаним за 
породично и имовно стање домаћинства корисника, те су службеним путем 
прибављени подаци од надлежних органа о висини катастарског прихода, 
висини пензије, о чињеници незапослености, да ли је лице регистровано као 
предузетник или обвезник пореза код надлежне службе Пореске управе. Од 
лица која имају пребивалиште на територији насељених места општине где се 
налазе Месне канцеларије Општинске управе, изјаве су узимане од корисника 
на терену, јер  је реч углавном о старим и болесним лицима. Корисници који 
су у систем борачко-инвалидске заштите Републике Србије ушли Протоколом 
између Републике Србије и Републике Српске, такође су позивани у новембру 
2014. године, како би уз своје личне изјаве и изјаве два сведока изјавили да и 
даље фактички живе и пребивају на територији Републике Србије.  

За постојеће кориснике, по службеној дужности, донето је укупно 69 
решења, а ради продужења права за привремене кориснике, утврђивања 
престанка права због престанка школовања, запослења, остваривања права 
на пензију, због смрти корисника, затим решења која се односе на превођење 
(усклађивање) права на месечно новчано примање и исплатна решења за 
месечно новчано примање, након извршеног усклађивања права. 

У оквиру послова борачко-инвалидске заштите издају се уверења 
корисницима о чињеницама из службене евиденције. Реч је, углавном, о 
уверењима о висини примања или о чињеници својства личног или 
породичног инвалида, ради остваривања одређених права, односно 
повластица (ослобађање плаћања путарине, ослобађање од царинских 
дажбина приликом увоза возила, односно повраћај ПДВ-а приликом увоза 
возила за инвалиде са 100% инвалидитета, доказ о висини примања 
приликом  подношења захтева за остваривање права на кредит и сл.), затим  
врши се издавање и овера књижица за повлашћену вожњу, пријава и одјава 
корисника здравствене заштите, издавање објава за бесплатну и повлашћену 
вожњу, издавање налога за израду ортопедских помагала војним инвалидима. 
Наведених уверења у 2014. години издато је укупно 180.  

  
2. Социјална заштита 
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У области социјалне заштите право на бесплатан оброк остварује се 
подношењем захтева код Центра за социјални рад, а дистрибуцију оброка у 
2014. години за Народну кухињу вршиo је Црвени крст општине Инђија, из 
средстава предвиђених буџетом Општине Инђија, а сходно Плану активности 
на реализацији јавних овлашћења и дистрибуцији оброка у оквиру Народне 
кухиње Црвеног Крста у 2014. години, на који је својим Решењем сагласност 
дала Скупштина општине Инђија. 

Права и услуге из области социјалне заштите предвиђена Одлуком о 
правима у социјалној заштити остварују се подношењем захтева Центру за 
социјални рад „Дунав“. 

Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. годину опредељена су 
средства за невладине организације – социохуманитарне организације у 
укупном износу од 5.700.000,00 динара. Наведена средства опредељена 
Одлуком о буџету, додељена су путем јавног Конкурса. Наиме, сходно 
одредбама Закона о удружењима („Сл.гласник РС“, број 51/09 и 99/11), 
средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а 
који су од јавног интереса обезбеђују се у буџету јединице локалне 
самоуправе. Под програмом од јавног интереса нарочито се сматрају 
програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно 
расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, 
помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и 
мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите 
животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, 
борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у 
којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

Право да учествују на Конкурсу имале су социо-хуманитарне 
организације и удружења са територије општине Инђија или чије је подручје 
деловања општина Инђија. На предлог надлежне Комисије, Председник 
општине је донео Решење о додели средстава невладиним организацијама – 
социо-хуманитарним организацијама из буџета општине Инђија за 2014. 
годину, у укупном износу од 4.912.342,00 динара за пет организација, односно 
удружења. Председник општине је у име Општине са подносиоцима пројеката 
склопио појединачне уговоре о додели средстава, а пренос додељених 
средстава вршен је по појединачним захтевима, након одобравања од стране 
Председника општине и начелника Одељења за друштене делатности. 

Организације и удружења која су у 2014. години остварила право на 
финансирање или суфинансирање пројеката из области социо-хуманитарних 
делатности, по завршетку пројекта подносила су Одељењу за друштвене 
делатности Извештаје о реализацији пројекта и достављали доказе о 
наменском коришћењу средстава. 

 
3. Здравствена заштита 
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 На основу Закона о правима пацијената („Сл.гласник РС“, број 45/13) 
заштиту права пацијената од 01. децембра 2013. године обезбеђује јединица 
локалне самоуправе. Сходно наведеном, у Одсеку за борачко-инвалидску, 
социјалну и здравствену заштиту, један извршилац - дипломирани правник, 
обавља послове Саветника за заштиту права пацијената.  Саветник за заштиту 
права пацијената решава по приговору пацијената на здравствене установе, 
приватну праксу, као и друга правна лица која обављају одређене послове 
здравствене делатности на територији општине Инђија. Саветник сарађује са 
Саветом за здравље, радним телом образованим Одлуком о образовању 
Савета за здравље општине Инђија Скупштине општине Инђија, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године. У току 2014. године поднето је 16 
писмених приговора пацијената од којих је 9 оцењено као основано, 5 као 
неосновано, а 1 је спрам природе приговора прослеђен инспекцији 
Министарства здравља. Током 2014. године пружено је преко 500 савета и 
информација пацијентима о њиховим правима. 

Такође, у оквиру послова здравствене заштите, води се евиденција и 
месечно врши обрачун накнаде лекарима Дома здравља у Инђији за извршене 
прегледе лица умрлих ван здравствене установе, сходно одредбама Одлуке о 
одређивању висине накнаде докторима медицине Дома здравља „Др Милорад 
Мика Павловић“ у Инђији за извршене прегледе лица умрлих ван здравствене 
установе („Сл.лист општина Срема“, број 37/09), месечно око 35 прегледа.  

По захтеву странке, а према Одлуци о јавним просторима за паркирање 
(„Службени лист општина Срема“, број 30/11), у 2014. години, на основу 
захтева за коришћење паркинг места особа са инвалидитета издато је 179 
налепница за означавање возила особа са инвалидитетом. 

По захтеву странке, а према Уредби о енергетски заштићеном купцу 
(„Сл.гласник РС“, број 27/13), односно Уредби о енергетски заштићеном 
купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС“, 
број 90/13), којом је претходна Уредба престала да важи почев од 14. 10. 2013. 
године, Одсек је у 2014. години утврђивао статус енергетски заштићеног 
купца, издато је 36 уверење о утврђеном статусу и слати су табеларни 
месечни прикази домаћинстава која испуњавају услове из Уредбе, надлежним 
дистрибутерима, који спроводе испоруку електричне енергије и природног 
гаса. 

Како наведеном Уредбом корисници права на дечији додатак уједно 
стичу статус енергетски заштићеног купца, Одсек за образовање, друштвену 
бригу о деци, културу и спорт надлежном Министарству једном месечно 
достављао је табеларне приказе корисника дечијег додатка, који утврђеном 
висином потрошње електричне енергије, односно гаса (увидом у достављене 
рачуне од стране корисника), стичу право на повластице приликом плаћања 
једног од наведена два енергента. 

 
III   Повереништво Комесаријата за избеглице и миграције 
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На основу последње регистрације избеглих и прогнаних лица, која је 
извршена у периоду новембар 2004 – јануар 2005. године, статус избеглице на 
територији Општине Инђија добило је 3.262 лица. 

Током 2014. године, личне исправе Републике Србије добило је 105 
лица. 

У друге општине Републике Србије одселило се 19 лица, у Републику 
Хрватску одселило се 3 лица, а из других општина и градова у Републици 
Србији, у Инђију се доселило 29 лица. 

Тренутно у Општини Инђија борави 2.247 избеглих лица. То су лица 
која су се изјаснила за интеграцију у Републици Србији (њих више од 90%), а 
када се погледа старосна структура, то су махом старија лица, тако да је за ту 
категорију лица неопходно урадити социјалне карте. 

Током 2014. године уз помоћ Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије: 

-подељено је 69 пакета хуманитарне помоћи (пакети хране), 
-20 породица добило је огревно дрво (3,5 кубних метара по породици), 
-20 породица је добило помоћ у новцу (15.000,00 динара по породици). 
Покрајински фонд за избегла, прогнана и расељена лица током 2014. 

године купио је пет сеоских кућа са окућницом за породице избеглих лица. 
У 2014. години, Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију 

долазио је два пута месечно (сваке прве и друге среде у месецу), те у сарадњи 
са Повереништвом омогућавао избеглим лицима да брзо дођу до неопходних 
личних и осталих докумената из Републике Хрватске. 

Поред горе изнетог, свакако треба поменути и редовне активности 
Повереништва, а које су се састојале у: 

-припремању предлога Решења за издавање личних и осталих исправа 
Републике Србије, 

-издавање потврда о животу, ради регулисања пензија у Републици 
Хрватској и Републици Босни и Херцеговини, 

- издавање неопходне документације за дупликате избегличких 
исправа, 

- издавање потврда о избегличком статусу, ради остваривања 
одређених права у Републици Хрватској и Републици Босни и Херцеговини. 

И даље, неопходна је интензивна сарадња са Комесаријатом за 
избеглице и миграције Републике Србије, Црвеним крстом Републике Србије, 
Црвеним крстом Општине Инђија, Министарством унутрашњих послова - 
Полицијском станицом Инђија и осталим општинским и републичким 
институцијама, а све у циљу решавања свих проблема расељених, избеглих и 
прогнаних лица, која имају боравиште на територији Општине Инђија. 

 
 

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
             Одељење за општу управу и заједничке послове, као основна 
организациона јединица Општинске управе општине Инђија по Одлуци о 
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Општинској управи општине Инђија („Службени лист општине Срема“ број 
25/08, 23/09, 30/11 и „Службени лист општине Инђија“ број 7/12 и 5/14),  
врши послове који се односе на: унапређење организације рада и 
модернизације Општинске управе,  примену закона и других прописа у 
Општинској управи, непосредну примену прописа Општине, републичких  
закона и других прописа чије је спровођење поверено  Општини. 
             Одељење обавештава грађане о остваривању њихових права у 
Општинској управи, вођењу општег и посебног бирачког списка, послове 
пријемне канцеларије – писарница и архива, овера потписа, рукописа и 
преписа, врши послове на издавању радних књижица, послове из  области 
држављанства, матичних књига, закључења брака, као и лична стања грађана, 
пријем, преглед  и експедиција поште. 
             Одељење врши послове који се односе на вођење персоналне 
евиденције у вези са радним односима, стручне и административно-техничке 
послове који се односе на  примену прописа из области јавних набавки, као и 
послове припреме за одбрану и планирање одбране, стручне, оперативне, 
планске и организационе послове у вези заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и  израду планова одбране од поплава и леда. 
               Такође, у Одељењу се обављају и послови који се односе на физичко 
обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање  
радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима 
везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, 
пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у 
Општинској управи и послове набавке канцеларијског и другог материјала за 
потребе Општинске управе и других органа општине.    
                 За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, 
као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови 
обављају ефикасније и ближе месту становања, образоване су Месне 
канцеларије.  
             Месне канцеларије образоване су у следећим насељеним местима: 
 
             1.  Месна канцеларија Бешка за насељено место Бешка,  
 2.  Месна канцеларија Крчедин за насељено место Крчедин, 
 3. Месна канцеларија Сланкаменачки Виногради за насељено место 
Сланкаменачки Виногради, 
 4.  Месна канцеларија Чортановци за насељено место Чортановци, 
 5.  Месна канцеларија Марадик за насељено место Марадик, 
               6. Месна канцеларија Нови Карловци за насељено место Нови 
Карловци,  
              7. Месна канцеларија Нови Сланкамен за насељено место Нови 
Сланкамен,       
 8. Месна канцеларија Стари Сланкамен за насељено место Стари 
Сланкамен, 
 9. Месна канцеларија Љуково за насељено место Љуково, 
 10. Месна канцеларија Јарковци за насељено место Јарковци. 
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                У месним  канцеларијама  врше послове који се односе на лична стања 
грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање 
смртовница, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о 
чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне 
канцеларије за општинске органе, вођење других евиденција када је то 
предвиђено законом и другим прописима.   
               У месним канцеларијама могу се вршити и други послови које из своје 
надлежности повери Општинска управа.   
 
              У периоду  01.01.2014. – 31.12.2014.  матична служба је урадила: 
 
У матичну књигу рођених:   
▪ основни упис.........................................................................0  
▪ накнадних уписа.............................................................245 
                             Укупно ......................................................245                                     
▪ накнадне промене .........................................................291 
▪ обрађених статистичких листића..........................245 
 
У матичну књигу  венчаних :         
▪ основних уписа ( склопљених бракова)..........................179 
▪ накнадних  уписа............................................................................42 
                              Укупно .................................................................221   
▪ накнадне промена.......................................................................136 
▪ послата извештаја о склопљеном браку..........................113 
▪ обрађених статистичких листића.......................................221 
 
У матичну књигу умрлих: 
▪ основних уписа.............................................................................188 
▪накнаднихуписа.................................................................................4                        
                               Укупно................................................................192 
▪ накнадних промена......................................................................17 
▪ смртовницe.....................................................................................192 
▪ послатих извештаја о смрти..................................................127 
▪ обрађених статистичких листића......................................192 
 
Записници по захтеву странака : 
 ▪ о признању очинства..................................................................27 
 ▪ о одређивању имена и држављанстава..........................128 
 ▪ о промени презимена..................................................................10 
 
 Укупно: 
 
 Уписа у матичне књиге (у изворном и елктронском облику)...........658                           
 Урађено накнадних промена...................................................................398   
 Послато извештаја......................................................................................240 
 Обрађено статистичких листића............................................................658 
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 Идатих извода и уверења из матичних књига укупно..................7215. 
 
 
ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 
У области личних стања грађана у 2014. години,  издата  су  уверења по чл. 
161. и 162. ЗУП-а за Р. Србију и иностранство:  
- потврде о животу,  уверења о издржавању, уверења о породичном статусу и 
сл. -1972, 
Предмети из области личних стања ( завођење, слање и архивирање) – 116,  
- решење о промени личног имена – 35, 
- решење о накнадном упису и исправкама за  матичну књигу рођених – 44  
- решење о накнадном упису и исправкама за  матичну књигу венчаних – 11 
- решење о накнадном упису и исправкама за  матичну књигу умрлих  – 25  
- решење о исправкама у евиденцији о држављанству  – 1, 
Издатих радних књижица - 474, 
Извештај  повреде  на  раду - 1.    
 

БИРАЧКИ СПИСАК 

 

Класа 208-1/2014 – Јединствени бирачки списак 

Број решења по врстама за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године 

УПИСИ: 

01 пунолетства – 508 

02 пријава пребивалишта - 519 

17 уписи за гласање по месту боравишта у земљи  -  1 

18 уписи за гласање по месту боравишта у иностранству  -  26 

УКУПНО УПИСА - 1054 

 

БРИСАЊА: 

11 отпуст из држављанства   - 9 

12 брисање по основу дуплог уписа - 2 

13 одјава пребивалишта - 349 

14 губитак пословне способности - 6 

15 смрт лица - 559 

УКУПНО БРИСАЊА - 925 

 

ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ: 

06 промена личних података - 952 
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07 промена адресе пребивалишта - 766 

10 промена адресе боравишта интерно расељеног лица - 4 

УКУПНО ПРОМЕНА- 1722 

 

23 потврда о упису у бирачки списак - 32 

24 потврда о гласачком праву - 25 

25 техничка грешка  – 1 

 

Укупно донето решења од 01.01.2014. год. до 31.12.2014. године - 3701 

решено и архивирано 

Укупно донетих потврда од 01.01.2014. год. до 31.12.2014. године - 57   

Укупно донетих закључака о исправци техничке грешке од  01.01.2014. год.  

до 31.12.2014. године - 14 

 

 Класа 208-2/2014 -  Посебан бирачки списак за националне мањине 

 Број решења за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године                   

  У току 2014. године заведено је 309 захтева који се односе на упис, 

промене и брисање у Посебном бирачком списку за националне мањине. Од 

укупног броја 297 захтева се односи на упис у Посебан бирачки списак  док се 

12 захтева односи на брисање из истог. Од 309 донетих решења Општинса управа 

је донела 254 , док је 55 захтева решено у Министарству за државну управу. 

 
                За осталих 10 матичних подручја на територији општине Инђија 
(Нови Карловци, Нови Сланкамен, Бешка, Крчедин, Марадик, Чортановци, 
Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен, Јарковци и Љуково)  извршено 
је  укупно  298  уписа у матичну књигу рођених, 146 у матичну књигу 
венчаних, 534 у матичну књигу умрлих, укупно је  издато  извода  3057 из 
МКР, 996 из МКВ,  1578 из МКУ. 
 

МЕСНА 
КАНЦЕЛАРИЈА  

УПИС 
У МКР  

УПИС 
У МКВ 

УПИС 
У МКУ 

ИЗВОД  
МКР 

ИЗВОД  
МКВ  

ИЗВОД  
МКУ 

МК БЕШКА  37 45     65 645 241 269 

МК ЧОРТАНОВЦИ  22 6 36 93 37 69 

МК КРЧЕДИН  22 13 29 219 55 79 

МК 

СЛАНКАМЕНАЧКИ 

ВИНОГРАДИ  

2 0 8 122 6 21 
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МК НОВИ 

КАРЛОВЦИ  

8 8 32 183 54 94 

МК НОВИ 
СЛАНКАМЕН  

46 34 65 645 181 185 

МК СТАРИ 
СЛАНКАМЕН  

4 3 285 42 20 564 

МК ЈАРКОВЦИ  1 1 9 20 18 2 

МК ЉУКОВО  15 6 11 38 9 16 

МК МАРАДИК 18 13 21 543 141 222 

УКУПНО:      350 129 561 2550 762 1521 

 
 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА 
 

 
            У пријемној канцеларији обављају се послови и  задаци који се односе на 
пријем поште и достава предмета преко интерних доставних књига 
Скупштини општине, Председнику општине, Општинском већу и основним 
организационим јединицама Општинске управе, оверу потписа, преписа и 
рукописа, архива, експедовање поште, рад матичара са странкама, референта 
за вођење бирачког списка и лична стања грађана. 
              У оквиру пријемне канцеларије у  2014. години извршени су следећи 
послови: 
 
ЗАВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА..................................................................5059  заведених предмета 
ОВЕРА ПОТПИСА, ПРЕПИСА И РУКОПИСА..........................................................19298  уписа 
ИНТЕРНА ДОСТАВА ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И ПО ОДЕЉЕЊИМА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Скупштина општине..........................................................................................................410 уписа 
Председник општине.....................................................................................................1133  уписа 
Oпштинско веће.....................................................................................................................86  уписа 
Општинско јавно правобранилаштво.....................................................................141  уписа 
Начелник општинске управе...................................................................................... 465  уписа 
Одељење за општу управу и заједничке послове...........................................2476  
уписа 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине .................................................................................................................................... 577 уписа 
Одељење за друштвене делатности..........................................................................678 уписа  
Одељење за привреду и финансије...........................................................................481 уписа 
Oдељење за инспекцијске послове............................................................................220 уписа 
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода........................................775 уписа 
Одељење за правне и скупштинске послове...........................................................18 уписа 
Кабинет председника општине...................................................................................444 уписа 



 60 

Kњига примљене поште на личност..............................................................................0 уписа 
Достава листова и часописа...........................................................................................111 уписа 
 
 

АРХИВА 
 
 
            Актом о систематизацији радних места у Општинској управи Инђија 
утврђено је и упослено 2 извршиоца на пословима архивске службе и 
пословима експедиције поште, организованих у оквиру Одељења за општу 
управу и заједничке послове Општинске управе Инђија – писарници и архиви 
са  архивским депоом. 
                              
             Исказано бројчаним показатељима реферада архиве је у току 2014. 
године,  извршила следеће послове: 

- пријем предмета за архивирање евидентираних у информационом 
систему Управе од обрађивача по одељењима /упутством предвиђено 
преко интерне доставне  књиге/ ................................................................ ком 9.700 
 

- контрола исправности предмета за фазу развођења  /контрола садржаја, 
исправности попуњавања омота списа, хронолошког улагања списа тј. 
аката и прилога  у  предмет, уноса шифри рока и начина решавању на 
омоту списа и др./............................................................................................... ком  8.400 

 
- развођење предмета у смислу одредби Упутства о канцеларијском 

пословању /»Сл. гласник РС» бр. 10/93/ и Уредбе о категоријама 
регистратурског материјала с роковима чувања /«Сл.Гласник РС» бр. 
44/93/ путем рачунара и информационог система Управе, уношењем 
података у циљу формирања базе података оперативног и архивског 
значаја .........................................................................................................................ком  6.530 

           /предмети из 2014. г. ........ 3.030 ком. плус 3.500 ком. из 2013. г. и ранијих             
            година/. 
 

- формирање регистратурских јединица након контроле и уноса података 
у информациони систем улагањем решених предмета уз примену 
нумеричког система и јединственог система класификације предмета са 
уписом прописаних садржаја на регистратурским јединицама /назив 
ствараоца, година, односно раздобље настанка регистратуре, опис 
садржаја односно класификациони знаци са нумерaцијом количине 
предмета,  рокова чувања и архивског, односно редног броја уписа за 
2014. г. /активности по Уредби о канцеларијском пословању/ до 90 
архивских јединица, односно укупно око 25 дужних метара 
регистратуре - фасцикле, регистратори, кутије и наменске кутије, од 
чега око 15 дужних метара архивске грађе којој се даје посебан значај у 
смислу чувања, смештаја и заштите. 
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- упис формираних регистратурских јединица у оквиру приручног архива 
везаних за предмете из 2014. године у прописану евиденцију предмета  
архивску књигу ствараоца регистратуре уз примену класификационих, 
хронолошких и нумеричких архивистичких метода ....................................... 90 
архивских уписа настале регистратуре, односно за око 25 дужних  
метара регистратуре  

 
- достава преписа архивске књиге за извештајну годину надлежној 

установи – Историјском архиву у Ср. Митровици, у складу са Упутством о 
канцеларијском пословању...........................................................................1 годишње 

           
- манипулативни пренос и пријем формираних и нумерисаних 

регистратурских јединица из приручног архива писарнице у архивски 
депо Општинске управе по нумеричко-класификационом и 
хронолошком методу у наменске-архивске полице 90 архивских  
јединица плус око 25 дужних метара регистратора – финансије и 
осталог регистратурског материјала/ досије и корисника разних права, 
персонални досијеи, службена гласила,  часописи и стручна литература, 
промотивни и маркетиншки материјал, статистички материјал и др./ 

 
- реактивирање предмета из пасиве-приручне архиве и архивског депоа 

за потребе органа /евиденционо проналажење предмета уз издавање 
истога на разгледање, реверс или забелешку о реактивирању у 
електронској форми у програму информационог система локалне 
самоуправе – опција «извади из архиве»/...................................................ком 170 

 
- реактивирање предмета и издавање уверења по одредбама ЗУП-а о 

чињеницама садржаним у архивској грађи  и  осталом регистратурском 
материјалу, односно обрада поднесака по поднетим захтевима и 
оверавање преписа докумената из архивске грађе која се налази на 
чувању код Општинске управе – период од 1986. – 2003. године /до 
увођења информационог система Хермес и касније информационог 
система локалне самоуправе...............................................................................ком  45 

 
- састављање прегледа о нерешеним првостепеним управним предметима 

по захтеву странке и службеној дужности у надлежности решавања 
Општинске управе, по налогу управног инспектората Јужно-бачког 
округа у поступку редовног надзора једном у току извештајног 
периода 

                               
- перманентне радње у поступку одабира безвредног регистратурског 

материјала насталог у раду Општинске управе, као ствараоца, у смислу 
предрадњи, односно издвајања безвредног регистратурског материјала 
за фактичко излучивање путем комисије уз примену важећих прописа о 
раду комисије, сачињавању записника о раду исте и добијању одобрења 
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о уништењу од стране надлежне установе у количини од око 55 дужних 
метара плус несигнирано - у рифузном стању око 5 дужних метара. 

 
- учешће у раду стручног надзора надлежне установе над применом 

прописа у области Закона о културним добрима и канцеларијског 
пословања  надлежне установе – Историјског архива. 

 
 

ПОСЛОВИ ЕКСПЕДИЦИЈЕ ПОШТЕ И ДРУГИХ ПОШИЉАКА 
 
 
            У складу са прописима поштанске службе и закључених уговора о 
пакету услуга између корисника и даваоца услуга, односно Општинске управе 
Инђија и РЈ ПТТ Саобраћаја, извршено је: 
- Експедовање обичних поштанских пошиљки са евидентирањем кроз 
прописану евиденцију пријемну књигу путем РЈ ПТТ Инђија ............ ком. 41.500 
- Екпедовање препоручених поштанск. пошиљки са  евидентирањем кроз 
пријемну књигу путем РЈ ПТТ Инђија ............................................................... ком. 27.100 
- Експедовање  пакетних пошиљака са евидентирањем кроз пријемну књигу 
путем РЈ ПТТ Инђија..............................................................................................................ком. 13 
- Експедовање поштанских пошиљки међународног  пошта. саобраћаја са 
евидентирањем кроз  пријемну књигу путем РЈ ПТТ Инђија .................... ком. 260 
- Експедовање Пост-експрес пошиљки са евидентирањем кроз евиденцију 
Пост-експрес путем  РЈ ПТТ Инђија ........................................................................... ком. 270 
- Испостављање потражница препоручених пошиљки путем РЈ ПТТ Инђија 
............................................................................................................................... ........................ком. 100 
- Евидентирање поште свих одељења Општинске управе Инђија устројене 
кроз доставне књиге за место Инђија, упућене на уручење путем доставне 
службе Општинске управе Инђија .........................................................................ком. 8.250 
- Развођење и праћење уручених пошиљки путем доставне службе Општинске 
управе Инђија, са повратом доставнице надлежном одељењу ............. ком. 6.500 
 
         

СИСТЕМ 48 
 
            Путем информационог система за решавање захтева грађана из домена 
рада јавних Комуналних предузећа и Oпштинске управе у периоду од   
01.01.2014. године до 31.12.2014. године запримљено је 2.560 захтевa, од 
тога:  
                

 ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ -  421 ЗАХТЕВ 
 ЈП „ИНГАС“ ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ - 22 ЗАХТЕВА 
 ЈП „ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“  ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ - 1201 

ЗАХТЕB 
 ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ – 95 ЗАХТЕВА 
 ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ИНЂИЈА ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ  - 799 ЗАХТЕВА 
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 ДОМУ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ – 12 ЗАХТЕВА   
 УСТАНОВИ  СПОРТСКИ  ЦЕНТАР -1 ЗАХТЕВ 
 ОСТАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА( ЕД, ТЕЛЕКОМ, МЗ, ОУП...) ПРОСЛЕЂЕНО ЈЕ - 9 

ЗАХТЕВA 
 
СТАТУС  ЗАПРИМЉЕНИХ  ЗАХТЕВА (УКУПНО) : 
 

 РЕШЕНО - 1858 ЗАХТЕВА 
 У РАДУ- 16 ЗАХТЕВA 
 ВРАЋЕНО - 2 ЗАХТЕВА 
 НЕПРЕЦИЗАН – 66 ЗАХТЕВА 
 НЕНАДЛЕЖАН - 182 ЗАХТЕВА 
 УПРАВНИ ПОСТУПАК - 324 ЗАХТЕВА 
 ИНВЕСТИЦИЈА У ПРИПРЕМИ – 84 ЗАХТЕВА 
 ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ - 1 ЗАХТЕВ 
 ИНВЕСТИЦИЈА НИЈЕ ПЛАНИРАНА - 20 ЗАХТЕВА 
 ЗАВЕДЕНИ - 15 ЗАХТЕВ 

 
 СТАТУС  ЗАПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ПО ПРЕДУЗЕЋИМА: 
 
 ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – 421 ЗАХТЕВ 
                     СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕНО – 386 ЗАХТЕВА 
 НЕНАДЛЕЖАН – 29 ЗАХТЕВA 
 НЕПРЕЦИЗАН- 6 ЗАХТЕВА 

 
 ЈП „ИНГАС“ - 22 ЗАХТЕВА 
                    СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕНО - 22 ЗАХТЕВА 
 
 ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“- 1201 ЗАХТЕВ 
                    СТАТУС ЗАХТЕВА : 

 РЕШЕНО - 993 ЗАХТЕВА 
 У РАДУ - 14 ЗАХТЕВA 
 НЕПРЕЦИЗАН - 43 ЗАХТЕВA 
 НЕНАДЛЕЖАН – 44 ЗАХТЕВА 
 ИНВЕСТИЦИЈА У ПРИПРЕМИ – 84 ЗАХТЕВА 
 ИНВЕСТИЦИЈА НИЈЕ ПЛАНИРАНА – 20 ЗАХТЕВА 
 УПРАВНИ ПОСТУПАК-3 ЗАХТЕВA 

 
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - 95  ЗАХТЕВА 
                     СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕНО -93 ЗАХТЕВА 
 НЕНАДЛЕЖАН- 2 ЗАХТЕВA 

 
 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА - 799 ЗАХТЕВА 
                       СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕНО – 350 ЗАХТЕВA 
 У РАДУ – 2 ЗАХТЕВА 
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 НЕПРЕЦИЗАН - 17  ЗАХТЕВА 
 НЕНАДЛЕЖАН -107 ЗАХТЕВА 
 УПРАВНИ ПОСТУПАК – 321 ЗАХТЕВ 
 ВРАЋЕН- 2 ЗАХТЕВА 

 
 ДОМ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА  - 12 ЗАХТЕВА 
                      СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕН- 12 ЗАХТЕВА 
     
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР – 1 ЗАХТЕВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                     СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕН-1 ЗАХТЕВ 
 
ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА (ЕД, ТЕЛЕКОМ, ОУП, МЗ И ДР.) - 9 ЗАХТЕВА 
                     СТАТУС ЗАХТЕВА: 

 РЕШЕНО - 2 ЗАХТЕВ 
 ЗАВЕДЕН - 7 ЗАХТЕВА 

 
 

ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

     
             Сви захтеви грађана запримљени путем CALL CENTRA прослеђени су 
надлежним јавним предузећима, установама и Општинској инспекцији. 
Одговори су добијени у року од 48 сати, сем појединих (23 захтева) и исти су 
прослеђени странкама. Захтеви који су ван ингеренције наше општине 
упућени су осталим надлежним предузећима на решавање.  
           Захтеви који су имали статус ненадлежан усмерени су према јавним 
предузећима која су надлежна за њихово решавање, а захтеви са статусом 
непрецизан су прецизирани и поново достављени надлежним органима на 
решавање. Захтеви са статусом враћен су захтеви где није затечено стање на 
терену по пријави странака. 
          Закључци са састанка Система 48 прослеђују се свим јавним 
предузећима, установама, општинској инспекцији и осталим учесницима 
Система 48 и редовно се заводе по датуму одржаног састанка, пратећи њихово 
извршење. 
            У Одсеку за заједничке послове, у оквиру Одељења за општу управу и 
заједничке послове Општинске управе општине Инђија, који обухвата   
послове везане  за радне односе запослених, јавне набавке и  остале набавке,  
послове везане за физичко обезбеђења објекта и имовине, послове на 
одржавању чистоће и хигијене пословних просторија које користи Општинска 
управа, угоститељске послове,  послове возача, послове достављача, послове  
радника на централи, као и стручно-административни  послови за потребе 
Председника општине,  су у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. год. су се 
обављали без посебних проблема од стране запослених који обављају ове 
послове. 
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            У периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године  закључени су уговори о 
обављању привремених и повремених послова са следећим лицима: 
Општина Инђија коју заступа Председник општине Инђија са: 
- Драгин Александром, из Инђије, за период од 13.02.2014. до 31.07.2014. год., 
ради прикупљања података о актуелним конкурсима из области омладинске 
политике, израде пројеката омладинске политике, реализације локалног 
акционог плана за младе општине Инђија и спровођење активности на 
реализацији локалног акционог плана за младе oпштине Инђија. 
Општинска управа општине Инђија са: 
- Скенџић Радованом, из Инђије, за период од 13.02.2014. год. до 31.07.2014. 
год. ради израде сајтова општине Инђија, координација са ИТ сектором ради 
побољшања сервиса, мрежа и комуникација са грађанима, техничке и 
дизајнерске послове  за Кабинет Председника општине; 
- Тодоровић Слободаном, из Инђије, за период од 20.06.2014. до 28.11.2014. 
год., ради вршења организационо и административно-техничких послова, 
прибављања потребне документације и података од значаја за решавање 
појединих питања из делокруга рада Председника и Заменика председника 
општине; 
- Булатовић Мајом, из Инђије, за период од 05.12.2014. год. до 05.02.2015. год. 
ради вршења праћења рада оперативности и примљених порука са Web, SMS  
и говорног сервера, дистрибуцију примљених порука надлежним органима у 
Општинској управи, Скупштини општине и јавним предузећима, праћење 
одговора и прављење извештаја на недељном, двонедељном и месечном 
нивоу; 
- Савић Борјаном, из Инђије, за период од 03.12.2014. год. до 31.01.2015. год. 
ради вршења евиденције пореских пријава за физичка и правна лица, обраду 
и унос пореских пријава у систем локалне пореске администрације. 
           У наведеном периоду закључени су уговори о  делу са следећим  лицима: 
Општина Инђија коју заступа Председник општине Инђија са: 
 - Јанковић Младеном, из Инђије, координатором Канцеларије за младе 
општине Инђија, за период од 16.04.2014. год. до 31.12.2014. год. у сврху 
реализације циљева и задатака Канцеларије за младе општине Инђија, 
- Драгин Александром,  из Инђије,  за период од 20.08.2014. до 31.12.2014. год., 
ради прикупљања података о актуелним конкурсима из области омладинске 
политике, израде пројеката омладинске политике, реализације локалног 
акционог плана за младе општине Инђија и спровођење активности на 
реализацији локалног акционог плана за младе oпштине Инђија. 
            Усвојене су четири измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији Општинске управе оппштине Инђија бр.  02-21/2012 –IV од  
26. 03.2012. год. - пречишћени текст, и то: Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске  управе 
општине Инђија број: 02-23/2014-IV од 12.02.2014.год., Правилник о измени 
Правилника о унутрашњем уређењу о систематизацији број: 02-145/2014-IV 
од 09.06.2014. год., Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији број: 02-242/2014-IV од 04.09.2014. год. и 
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Правилник о допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији  
Општинске управе оппштине Инђија бр.  02-304/2014–IV од  22. 12.2014. год. 
            У  законском року донета су  решења о утврђивању права и коришћењу 
годишњег одмора за 2014. годину за све запослене у Општинској управи. 
Остала решења о плаћеном и неплаћеном одсуству,  заснивању и престанку 
радног односа на одређено време и решења по другим основама из радног 
односа, донета су у  складу са нормативним  актима Општинске управе 
општине Инђија, у зависности од потреба, односно по поднетим захтевима. 
Такође, у законском року су донета решења за све запослене у органима  
општине о утврђивању додатка на плату  по основу времена  проведеног у 
радном односу (минули рад) у складу са Законом о допунама Закона о 
платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ број  
99/2014). 
             У наведеном периоду за  десеторо  запослених  је престао радни однос 
због одласка у  старосну пензију, инвалидску пензију и због смрти.  У старосну 
пензију су отишли: Ђурић  Божица и Грковић  Марија  из  Одељења за   општу 
управу и заједничке послове, Живковић  Иванка из Одељења за привреду и 
финансије, Ненић  Љубица из Одељења за друштвене делатности, Јанковић 
Душанка из Одељења за правне и скупштинске послове, Дукић Нада  и Тадић 
Бошко из Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и  Дрљача  Петар 
из Одељења за инспекцијске послове. Спасић Брамислави из Одељења за 
утврђивање и наплату јавних прихода радни однос је престао због губитка 
радне способности, а Јохимстал  Владимиру  из Одељења за  инспекцијске 
послове  је  престао радни однос због смрти. 
            Такође, засновали су радни однос на одређено време ради замене, до 
повратка одсутног запосленог на посао, нови радници и то: у Одељењу за 
утврђивање и наплату јавних прихода: Рунић  Сања, на радно место Порески 
инспектор теренске контроле и Варазлић Тања, на радно место Послови 
пореског извршења; у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине: Симић Јасна, на радно место Послови издавања 
грађевинске дозволе као замена запосленој Пилиповић Марини која се налази  
на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета и Андрејевић-
Миљановић Александра, на радно место Послови заштите животне средине  
као замена запосленој Дукић Јелени која се налази  на породиљском одсуству 
и одсуству ради неге  трећег  детета. Такође, у овом периоду је  Димитријевић 
Ивана засновала радни однос на неодређено време као инвалидно лице на  
упражњеном радном месту Радник на централи у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове, а у складу са чланом 4а став 1. тачка 1.  Уредбе  о поступку 
за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава  („Сл. гласник РС“ број 113/13, 
21/14, 66/14, 118/14). 
           На дан 31.12.2014. године укупан број запослених у органима Општине 
Инђија је  био 115, од тога: 
1.  у радном односу на неодређено време  ............................. 100 
2.  у радном односу на одређено време ........................................ 7 
3.  приправници ....................................................................................     1 
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3.  изабрана  лица и пост. лица на одређено време.............     6 
4.  мировање радног односа  ...............................................................1    
                                                                                                 Укупно: 115 
              Ангажованих лица  по основу уговора о делу, уговора о привременим и 
повременим пословима, као и ангажованих по другим основама на дан  
31.12.2014. год.  је  6. 
             Укупан број запослених и ангажованих лица у органима Општине 
Инђија на дан 31.12.2014. год. је 121.   
             Квалификациона структура запослених у органима Општине Инђија 
према Статуту општине Инђија и Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе на дан  31.12.2014. године је следећа: 63 
запослених са високом стручном спремом, 16 са вишом стручном спремом, 1  
са V степеном стручне спреме, 22 са средњом стручном спремом и 13  осталих. 
              Од марта месеца 2014. године почело је електронско пријављивање, 
одјављивање и вршење промена код осигурања запослених у Регистар 
обавезног социјалног осигурања. 
             Крајем месеца јуна 2014. године, а у складу са  чланом 9а. Правилника о 
исправи о здравственом осигурању и  посебној исправи за коришћење 
здравствене заштите („Служ. гласник РС“ бр. 68/06, 49/07, ..., 71/14 и 17/15), 
преузете су маркице од надлежних матичних филијала здравственог 
осигурања, ради оверавања здравствених књижица запослених и чланова 
њихових  породица за период од   01.07.2014. до 31.12.2014. године. 
            Крајем месеца децембра 2014. године, а у складу са чланом 9а. 
поменутог Правилника, преузете су маркице од надлежних  матичних 
филијала здравственог осигурања, ради оверавања здравствених књижица 
запослених и чланова њихових  породица за период од 01.01.2015. до 
30.06.2015. године. 
               У складу са чланом 11. Закона о одређивању максималног броја 
запослених у локалној  администрацији („Сл. гласник  РС“ број 104/09) у току 
2014. године, на крају сваког месеца  на  интернет сајту Општине Инђија   
објављивани су подаци о броју запослених и ангажованих лица у органима 
општине Инђија, као и подаци  о износу исплаћеном за њихове плате, додатке 
и накнаде. Такође, сваког месеца, у складу са  Уредбом о изгледу, садржају и 
начину попуњавања образаца, као и  о начину достављања и обраде података 
који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих 
лица у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 76/13) Управи за трезор, за 
Регистар запослених, достављају се подаци  до 7-ог у месецу  за претходни 
месец о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и 
постављеним лицима, лицима ангажованим по уговору о делу, по уговору о 
привременим и повременим пословима, као и по другом основу за органе 
општине и за месне заједнице. 
                Почетком сваког месеца тј. до 5. у месецу у складу са одредбама  
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом ( „Сл. гласник РС“ број 36/09 и 32/13) достављају се подаци  о 
броју инвалидних лица у радном односу у односу на  укупан број запослених 
за претходни месец Пореској управи – Филијали Инђија. 
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СПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2014. ГОДИНИ 
 

 
              1) Јавна набавка мaле вредности добара - моторних горива за 
службена возила Општинске управе општине Инђија и других органа, 
чија је испорука сукцесивна за период од 12 месеци. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-1/14-IV од 19.02.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 2.350.000,00 динара без ПДВ-а.  Позив за 
подношење понуда број 404-1-1-4/14-IV и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 25.02.2014. године. 
Благовремено су пристиглe 3 понудe. Записник о отварању понуда број 404-1-
1-9/14-IV вођен је дана 07.03.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-1-10/14-IV састављен је дана 17.03.2014.године. 
Одлука о додели уговора број 404-1-1-11/14-IV донета је дана 18.03.2014. 
године. 
Уговор број 404-1-1-12/14-IV од 04.04.2014. године закључен је са DOO 
„OMV SRBIJA“ Београд, Омладинских бригада 90а чија је уговорена цена  у  
износу од 2.255.500,00 динара без ПДВ-а, односно  2.706.600,00 динара са 
ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 09.04.2014. године. 
 
             2) Јавна набавка мале вредности добара - електрична енергија, за 
период од 12 месеци. Одлуком о покретању поступка број 404-1-2/14-II од 
03.03.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 
2.160.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-2-4/14-
II и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 22.04.2014. године. Благовремено су пристигле 2 понуде. 
Записник о отварању понуда број 404-1-2-7/14-II вођен је дана 30.04.2014. 
године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-2-8/14-II 
састављен је дана 06.05.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-2-
9/14-II донета је дана 07.05.2014. године. 
Уговор број 404-1-2-10/14-II од 13.06.2014. године закључен је са ДОО 
„ВУКОВИЋ 1967“ Ветерник, ул. Новосадски пут 106 чија је уговорена цена  
у  износу од 1.041.231,74 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.249.478,09 
динара.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 17.06.2014. године 
Регистрована бланко соло меница бр. АА5480941 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 16.06.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.   
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            3) Јавна набавка мале вредности услуга - лиценце за ESRI ArcGIS 
10.2 за период од 12 месеци. Одлуком о покретању поступка број 404-1-
3/14-IV од 03.03.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке 
износи 1.700.000,00 динара без пдв. Позив за подношење понуда број 404-1-
3/14-IV и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 10.03.2014. године. По позиву за подношење понуда 
благовремено је пристигла 1 понуда. Записник о отварању понуда број 404-1-
3-6/14-IV вођен је дана 20.03.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-3-7/14-IV састављен је дана 24.03.2014.године. 
Одлука о додели уговора број 404-1-3-8/14-IV донета је дана 25.03.2014. 
године. 
Уговор број 404-1-3-9/14-IV од 11.04.2014. године закључен је са ГДи 
ГИСДАТА ДОО БЕОГРАД, Бул. Михајла Пупина 10а,  чија је уговорена цена  
у  износу од 1.617.922,27 динара без ПДВ-а, односно 1.941.506,72 динара 
са ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 15.04.2014. године.  
 
            4) Јавна набавка мале вредности услуга – Штампање материјала на 
специјалним подлогама. Одлуком о покретању поступка број 404-1-4/14-II од 
10.03.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 
400.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-4-4/14-II 
и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 28.03.2014. године. Благовремено су пристигле 3 понуде. 
Записник о отварању понуда број 404-1-4-8/14-II вођен је дана 08.04.2014. 
године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-4-9/14-II 
састављен је дана 11.04.2014.године. Одлука о издавању наруџбенице број 
404-1-4-10/14-II донета је дана 14.04.2014. године.  
Наруџбеница број 404-1-4-11/14-II од 30.04.2014. године издата је S.Z.R. 
FINDEL  Инђија, Јанка Веселиновића бр. 13, у складу са јединичним 
ценама а чија је уговорена вредност планирана вредност набавке 
400.000,00 динара без ПДВ-а.  
Обавештење о издавању наруџбенице објављено је на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 08.05.2014. године.  
 
            5) Јавна набавка мале вредности добара - набавка намирница 
широке потрошње, обликована у 2 партијe. Одлуком о покретању поступка 
број 404-1-5/14-IV од 25.03.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 2.900.000,00 динара без пдв, од чега за I партија- прехрамбени 
производи, газирана и негазирана пића и др. 2.600.000,00 дин без ПДВ-а. а за 
II партија- вода за аутомате 300.000,00 дин без ПДВ-а. Позив за подношење 
понуда број 404-1-5-4/14-IV и Конкурсна документација објављени су на 
Порталу ЈН и на интернет страници дана 09.04.2014. године. Благовремено су 
пристиглe 2 понудe. Записник о отварању понуда број 404-1-5-7/14-IV вођен 
је дана 22.04.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 
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404-1-4-8/14-IV састављен је дана 24.04.2014.године. Одлука о додели уговора 
број 404-1-4-9/14-IV донета је дана 25.04.2014. године. 
 Уговор број 404-1-5-10/14-IV од 15.05.2014. године за Партију I закључен 
је са ДОО ЗАМ, Инђија, ул. Железничка 40, чија је уговорена цена  у  
износу од 2.599.631,86  динара без ПДВ-а, односно 3.106.680,45  динара са 
ПДВ-ом. Уговор број 404-1-5-11/14-IV од 15.05.2014. године за Партију II 
закључен је са STR „POPAJ“ ИНЂИЈА, Сремска 28,  чија је уговорена цена  у  
износу од 287.079,00 динара без ПДВ-а, односно 344.494,80 динара са 
ПДВ-ом.  
Обавештења о закљученим уговорима објављена су на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 19.05.2014. године. 
 
           6) Јавна набавка мале вредности радова - Радови на инвестиционом 
одржавању просторија Месне канцеларије Љуково, санитарног чвора у 
Месној канцеларији Стари Сланкамен и гарсоњере у Инђији, Цара 
Душана 11, стан број 38. Одлуком о покретању поступка број 404-1-6/14-II 
од 14.04.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 
830.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-6-4/14-II 
и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 23.04.2014. године. Благовремено су пристигле 3 понуде. 
Записник о отварању понуда број 404-1-6-8/14-II вођен је дана 06.05.2014. 
године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-6-9/14-II 
састављен је дана 07.05.2014.године. Одлука о обустави поступка број 404-1-6-
10/14-II донета је дана 08.05.2014. године.  
Обавештење о обустави поступка објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 23.05.2014. године.  
 
           7) Јавна набавка мале вредности добара - набавка рачунарске 
опреме за Општинску управу Општине Инђија. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-7/14-IV од 15.04.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за 
подношење понуда број 404-1-7-4/14-IV и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 24.04.2014. године. 
Благовремено је пристигла 1 понуда. Записник о отварању понуда број 404-1-
7-6/14-IV вођен је дана 07.05.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-7-7/14-IV састављен је дана 08.05.2014.године. 
Одлука о додели уговора број 404-1-7-8/14-IV донета је дана 09.05.2014. 
године.  
Уговор број 404-1-7-9/14-IV од 19.05.2014. године закључен је са 
INFOGRAF-GOTI DOO, Нови Сад, улица Темеринска бр. 20,  чија је 
уговорена цена  у  износу од 1.497.640,10 динара без ПДВ-а, односно 
1.797.168,12 динара са ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 28.05.2014. године.  
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             8) Јавна набавка мале вредности услуга - Штампање материјала за 
потребе обављања јавног превоза у oпштини Инђија. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-8/14-II од 23.04.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 330.000,00 динара без ПДВ-а. Позив 
за подношење понуда број 404-1-8-4/14-II и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 28.04.2014. године. 
Благовремено су пристигле 3 понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-
8-8/14-II вођен је дана 08.05.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-8-9/14-II састављен је дана 09.05.2014.године. 
Одлука о издавању наруџбенице број 404-1-8-10/14-II донета је дана 
12.05.2014. године. 
Наруџбеница број 404-1-8-11/14-II од 27.05.2014. године издата је 
понуђачу DOO FORMAT 2008 Ветерник, улица Новосадски пут 46, чија је 
уговорена вредност 330.000,00 динара без ПДВ-а.  
Обавештење о издавању наруџбенице објављено је на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 29.05.2014. године. 
 
             9) Јавна набавка мале вредности добара – Лед екран. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-9/14-II од 28.04.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда број 404-1-9-4/14-II и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 29.04.2014. године. 
Благовремено je пристиглa 1 понудa. Записник о отварању понуда број 404-1-
9-6/14-II вођен је дана 09.05.2014. године у 11,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-9-7/14-II састављен је дана 12.05.2014.године. 
Одлука о додели уговора број 404-1-9-8/14-II донета је дана 13.05.2014. 
године.  
Уговор број 404-1-9-9/14-II од 15.05.2014. године закључен је са MONDO 
DOO, РУМА, улица Милоша Обилића бр. 2,  чија је уговорена цена  у  
износу од 2.810.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.372.000,00 динара са 
ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 19.05.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА6761773 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 15.05.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
 
            10) Јавна набавка мале вредности услуга -  Коришћење интернета и 
одржавање вајрлес мреже за потребе рада Општинске управе. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-10/14-IV од 09.05.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда број 404-1-10-4/14-IV и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
23.05.2014. године. Благовремено су пристигле 2 понуде. Записник о 
отварању понуда број 404-1-10-10/14-IV вођен је дана 03.06.2014. године у 
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11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-10-11/14-IV 
састављен је дана 06.06.2014. године. Одлука о додели уговора број 404-1-10-
12/14-IV донета је дана 09.06.2014. године. 
Уговор број 404-1-10-13/14-IV од 15.07.2014. године закључен је са 
БЕОТЕЛ НЕТ ИСП доо Београд, улица Булевар војводе Мишића бр. 37 чија 
је уговорена цена  у  износу 740.160,00 динара без ПДВ-а, односно 
888.192,00 динара са ПДВ-ом. .  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 17.07.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА9545050 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 16.07.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
 
            11) Јавна набавка мале вредности услуга -  Израда  измена и допуна 
Плана детаљне регулације радне зоне „Традеуниque“ у Инђији. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-11/14-IV од 09.05.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда број 404-1-11-4/14-IV и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
26.05.2014. године. Благовремено је пристигло 9 понуда. Записник о отварању 
понуда број 404-1-11-18/14-IV вођен је дана 05.06.2014. године у 12,00 сати. 
Захтев за детаљно образложење понуде број 404-1-11-19/14-IV упућен је 
понуђачима дана 09.06.2014. године. Извештај Комисије о оцени понуда број 
404-1-11-21/14-IV састављен је дана 04.07.2014.године. Одлука о додели 
уговора број 404-1-11-22/14-IV донета је дана 07.07.2014. године. Дана 
15.07.2014. године добијен је Захтев за заштиту права од стране понуђача ДОО 
„План урбан“ Нишка Бања, Бул. светог цара Константина 103. Обавештење о 
поднетом захтеву објављено је на Порталу ЈН дана 18.07.2014. године. 
Одговор на поднети захтев за заштиту права  од 21.07.2014. године упућен је 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
Београд, Немањина 22-26, дана 25.07.2014. године. Решење Републичке 
комисије за заштиту права примљено је дана 05.09.2014. године, у коме се 
наводи да је Захтев за заштиту права понуђача ДОО „План урбан“ Нишка Бања, 
одбијен као неоснован. 
Уговор број 404-1-11-26/14-IV од 29.09.2014. године закључен је са ДОО 
„АРХИПЛАН“ Аранђеловац, улица Кнеза Михаила бр. 66, чија је уговорена 
цена у износу 690.000 динара без ПДВ-а, односно 828.000 динара са ПДВ-
ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 07.10.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА 3654784 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 08.10.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
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            12) Јавна набавка мале вредности услуга - Екстерна ревизија 
консолидованог завршног рачуна Буџета Општине Инђија за 2013. 
годину. Одлуком о покретању поступка број 404-1-12/14-IV од 12.05.2014. 
године укупна процењена вредност јавне набавке износи 600.000,00 динара 
без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-12-4/14-IV и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
22.05.2014. године. Благовремено су пристигле 3 понуде. Записник о 
отварању понуда број 404-1-12-8/14-IV вођен је дана 02.06.2014. године у 
11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-12-9/14-IV 
састављен је дана 03.06.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-12-
10/14-IV донета је дана 04.06.2014. године. 
Уговор број 404-1-12-11/14-IV од 26.06.2014. године закључен је са 
GRANT THORNTON REVIZIT d.o.o БЕОГРАД, Књегиње Зорке 2, чија је 
уговорена цена  у  износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
300.000,00 динара са ПДВ-ом.              
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 30.06.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА7596377 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 27.06.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
 
          13) Јавна набавка мале вредности услуга - GPS за праћење 
службених возила. Одлуком о покретању поступка број 404-1-13/14-IV од 
13.05.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 
550.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-13-4/14-
IV и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 24.06.2014. године. Благовремено су пристигле 2 понуде. 
Записник о отварању понуда број 404-1-13-15/14-IV вођен је дана 07.07.2014. 
године у 11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-13-16/14-
IV састављен је дана 14.07.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-
13-17/14-IV донета је дана 18.07.2014. године. 
Уговор број 404-1-13-18/14-IV од 05.08.2014. године закључен је са N.T.S. 
D.O.O. БЛАЦЕ, Милана Топлице 37, чија је уговорена цена  у  износу од 
149.760,00 динара без ПДВ-а, односно 179.712,00 динара са ПДВ-ом. 
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 29.08.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА 0645555 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 29.08.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
 
            14) Јавна набавка мале вредности услуга - Осигурање имовине, 
запослених и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија на 
период од 12 месеци. Одлуком о покретању поступка број 404-1-14/14-IV од 
26.05.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 



 74 

2.000.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-14-
4/14-IV и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 03.06.2014. године. Благовремено су пристигле 2 
понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-14-7/14-IV вођен је дана 
12.06.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-
14-8/14-IV састављен је дана 17.06.2014.године. Одлука о додели уговора број 
404-1-14-/14-IV донета је дана 19.06.2014. године.  
Полисе осигурања закључене дана 30.06.2014. године за период од 12 
месеци и трају до 30.06.2015. године са осигуравајућом кућом DDOR Novi 
Sad А.D.O, Филијала Стара Пазова чија је укупна цена 808.274,00 динара 
без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 840.154,35 динара.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 04.07.2014. године. 
 
           15) Јавна набавка мале вредности услуга – Дигитална штампа 
материјала за потребе општине Инђија. Одлуком о покретању поступка 
број 404-1-15/14-II од 28.05.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 200.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда 
број 404-1-15-4/14-II и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН 
и на интернет страници дана 20.06.2014. године. Благовремено су пристигле 2 
понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-15-7/14-II вођен је дана 
02.07.2014. године у 11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-
15-8/14-II састављен је дана 04.07.2014.године. Одлука о обустави поступка 
број 404-1-15-9/14-II донета је дана 08.07.2014. године.  
Обавештење о обустави поступка објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 28.07.2014. године. 
 
                16) Јавна набавка мале вредности услуга – Штампање материјала 
великих формата за потребе општине Инђија. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-16/14-II од 28.05.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 300.000,00 динара без ПДВ-а. Дана 18.06.2014. 
године донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка и 
Решења о образовању Комисије за ЈНМВ бр. 16/2014. 
 
             17) Јавна набавка мале вредности услуга – Штампање материјала 
системом сито и тампон штампе за потребе општине Инђија. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-17/14-II од 28.05.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 210.000,00 динара без ПДВ-а. Позив 
за подношење понуда број 404-1-17-4/14-II и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 05.09.2014. године. 
Благовремено су пристигле 4 понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-
17-12/14-II вођен је дана 16.09.2014. године у 11,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-17-13/14-II састављен је дана 17.09.2014. године. 
Одлука о издавању наруџбенице број 404-1-17-14/14-II донета је дана 
18.09.2014. године (поступак у току). 
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               18) Јавна набавка мале вредности добара - Производи за чишћење 
и одржавање хигијене у простору Општинске управе општине Инђија. 
Одлуком о покретању поступка број 404-1-18/14-IV од 02.06.2014. године 
укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.600.000,00 динара без 
ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-1-18-4/14-IV и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
11.06.2014. године. Благовремено су пристигле 2 понуде. Измене и допуне 
Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда објављено је дана 17.06.2014. године. Записник о отварању понуда 
број 404-1-18-10/14-IV вођен је дана 30.06.2014. године у 12,00 сати. Извештај 
Комисије о оцени понуда број 404-1-18-11/14-IV састављен је дана 
08.07.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-18-12/14-IV донета је 
дана 11.07.2014. године. 
Уговор број 404-1-18-13/14-IV од 23.07.2014. године закључен је са DОО 
«HYGIENE SYSTEMS»  БЕОГРАД,  Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 121, чија је 
уговорена цена у износу од 1.190.138,00 динара без ПДВ-а, односно 
1.428.165,60 динара са ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 04.08.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА 6468638 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 23.07.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
 
               19) Јавна набавка мале вредности услуга - Хемијско третирање 
одраслих форми  комараца, авио апликацијом и са земље (улично), по 
свим насељима у општини Инђија. Одлуком о покретању поступка број 404-
1-19/14-II од 17.06.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке 
износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за подношење понуда број 404-
1-19-4/14-II и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 19.06.2014. године. Благовремено су пристигле 2 
понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-19-7/14-II вођен је дана 
30.06.2014. године у 11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-
19-8/14-II састављен је дана 01.07.2014.године. Одлука о додели уговора број 
404-1-19-9/14-II донета је дана 01.07.2014. године. 
Уговор број 404-1-19-10/14-II од 09.07.2014. године закључен је са Miva doo 
Инђија, ул. Новосадска 2, ТЦ Слобода III/10, чија је уговорена цена  у  износу 
од 2.960.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 3.552.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 10.07.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА 7108208  за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 09.07.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије. 
 
             20) Јавна набавка мале вредности услуга - Текуће поправке, 
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одржавање службених возила и замена делова. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-20/14-IV од 09.07.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 700.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за 
подношење понуда број 404-1-20-4/14-IV и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 05.08.2014. године. 
Благовремено је пристигла 1 понуда. Записник о отварању понуда број 404-1-
20-6/14-IV вођен је дана 14.08.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о 
оцени понуда број 404-1-20-7/14-IV састављен је дана 15.08.2014. године. 
Одлука о додели уговора број 404-1-20-8/14-IV донета је дана 18.08.2014. 
године. 
Уговор број 404-1-20-9/14-IV од 20.08.2014. године закључен је са SТR AUTO-
SHOP ИНЂИЈА, ул. Војвођанска 39, чија је уговорена цена  у износу од 
700.000,00 динара без ПДВ-а, односно 840.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 25.08.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АВ 2119101 за добро извршење посла 
(важење менице 10 дана дуже од рока извршења) са пратећом 
документацијом достављена уз уговор дана 25.08.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије. 
 
            21) Јавна набавка мале вредности добара - Набавка опреме за 
јединице опште намене цивилне заштите. Одлуком о покретању поступка 
број 404-1-21/14-II од 30.07.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 500.000,00 динара без ПДВ-а (поступак стоји, не зна се да ли 
ће се реализовати ове године). 
 
              22) Јавна набавка мале вредности радова - Фасадерски радови на 
уличној фасади зграде општине Инђија, Цара Душана 1. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-22/14-II од 06.08.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда број 404-1-22-4/14-II и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
15.08.2014. године. Благовремено је пристигла 1 понуда. Записник о 
отварању понуда број 404-1-22-6/14-II вођен је дана 26.08.2014. године у 
11,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-22-7/14-II 
састављен је дана 27.08.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-22-
8/14-II донета је дана 28.08.2014. године. 
Уговор број 404-1-20-9/14-II од 09.09.2014. године закључен је са АД 
„СТАНДАРД“ ЛЕСКОВАЦ, улица Булевар Ослобођења број 92, чија је уговорена 
цена  у  износу од 1.342.280,40 динара без  ПДВ-а, односно 1.610.736,48 динара 
са ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 12.09.2014. године. 
Регистрована бланко соло меница бр. АА 958442 за повраћај авансног 
плаћања (са роком важења 10 дана дуже од датог рока за повраћај авансног 



 77 

плаћања) са пратећом документацијом достављена уз уговор дана 12.09.2014. 
године Одељењу за привреду и финансије. 
 
              23) Јавна набавка мале вредности добара – Набавка пројекта и 
лиценци за Microsoft производе по моделу Open Value Subscription (OVS), 
за период од 12 месеци ( трећа година коришћења). Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-23/14-IV од 15.08.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 2.800.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за 
подношење понуда број 404-1-23-4/14-IV и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 11.09.2014. године. 
Благовремено су пристигле 3 понуде. Записник о отварању понуда број 404-
1-23-10/14-IV вођен је дана 23.09.2014. године у 12,00 сати. Извештај 
Комисије о оцени понуда број 404-1-23-11/14-IV састављен је дана 
24.09.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-23-12/14-IV донета је 
дана 25.09.2014. године. 
Уговор број 404-1-23-13/14-IV од 08.10.2014. године закључен је са COMPAREX 
ДОО БЕОГРАД,  улица Булевар Николе Тесле 30а, чија је уговорена цена  у  
износу од 2.785.037,62 динара без  ПДВ-а, односно 342.045,14 динара динара 
са ПДВ-ом (поступак у току). 
 
            24) Јавна набавка мале вредности услуга – Принудна извршења 
решења из надлежности Општинске управе општине Инђија. Одлуком о 
покретању поступка број 404-1-24/14-IV од 08.09.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 800.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда број 404-1-24-4/14-IV и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
16.09.2014. године. Благовремено је пристигла 1 понуда. Записник о 
отварању понуда број 404-1-24-7/14-IV вођен је дана 24.09.2014. године у 
12,00 сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-1-24-8/14-IV 
састављен је дана 24.09.2014.године. Одлука о додели уговора број 404-1-24-
9/14-IV донета је дана 25.09.2014. године. 
Уговор број 404-1-24-10/14-IV од 01.10.2014. године закључен је са ДОО 
„ТИМГРАДЊА-ИВАНИШЕВИЋ“ ИНЂИЈА, улица Краља Петра бр. 9, лок. 18/1, 
чија је уговорена цена у износу од 800.000,00 динара без  ПДВ-а, односно 
960.000,00 динара са ПДВ-ом.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 07.10.2014. године. 
 
             25) Јавна набавка мале вредности услуга – Штампање материјала 
великих формата за потребе општине Инђија. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-25/14-II од 09.09.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 400.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за 
подношење понуда број 404-1-25-4/14-II и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 19.09.2014. године. 
Благовремено је пристигло 5 понуда. Записник о отварању понуда број 404-1-
25-10/14-II вођен је дана 26.09.2014. године у 11,00 сати. Извештај Комисије о 
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оцени понуда број 404-1-25-11/14-II састављен је дана 29.09.2014. године. 
Одлука о издавању наруџбенице број 404-1-25-12/14-II донета је дана 
30.09.2014. године (поступак у току). 
 
             26) Јавна набавка мале вредности добара – Рачунарска опремa и 
друга опрема за Општинску управу. Одлуком о покретању поступка број 
404-1-26/14-IV од 18.09.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (поступак у току). 
 
             27) Јавна набавка мале вредности услуга – Штампање материјала 
на офсет штампи за потребе општине Инђија. Одлуком о покретању 
поступка број 404-1-27/14-II од 19.09.2014. године укупна процењена 
вредност јавне набавке износи 400.000,00 динара без ПДВ-а. Позив за 
подношење понуда број 404-1-27-4/14-II и Конкурсна документација 
објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 26.09.2014. године. 
Благовремено су пристигле 4 понуде. Записник о отварању понуда број 404-1-
27-9/14-II вођен је дана 08.10.2014. године у 11,00 сати (поступак у току). 
 

ОТВОРЕНИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ 
 
             1) Отворени поступак јавнe набавкe добара - Канцеларијски 
материјал за потребе Општинске управе општине Инђија, обликован  у 
две партије. Одлуком о покретању поступка број 404-2-1/2014-IV од 
12.02.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке износи 
3.700.000,00 динара без ПДВ-а, Партија I - Штампани и остали потрошни 
канцеларијски материјал износи 2.000.000 динара без ПДВ-а, а Партија II - 
Тонери и други потрошни материјал за рачунаре  1.700.000 динара без ПДВ-а. 
Позив број 404-2-1-4/2014-IV и Конкурсна документација објављени су на 
Порталу ЈН и на интернет страници дана 19.02.2014. године. Благовремено су 
пристигле 3 понуде: понуда понуђача DOO DELFI COMMERCE БЕОГРАД, Нови 
Београд, Јурија Гагарина122/7 за Партију II број 404-2-1-5/2014-IV од 
20.03.2014. год. у 08,50 сати, понуда понуђача ДОО КОМАЗЕЦ Инђија, Краља 
Петра I бб за Партију I  број 404-2-1-6/14-IV од 21.03.2014. године у 08,10 сати 
и понуда понуђача DOO SINMARK ИНЂИЈА, Краља Петра I бб за Партију II број 
404-2-1-7/14-IV од 21.03.2014. године у 9,50 сати. Записник о отварању 
понуда број 404-2-1-8/14-IV вођен је дана 21.03.2014. године у 12,00 сати. 
Извештај Комисије о оцени понуда број 404-2-1-11/14-IV састављен је дана 
26.03.2014. године. Одлука о додели уговора број 404-2-1-12/14-IV донета је 
дана 26.03.2014. године. 
Уговор за Партију I - Штампани и остали потрошни канцеларијски материјал, 
број 404-2-1-13/14-IV од 27.03.2014. године закључен је са ДОО КОМАЗЕЦ 
Инђија, Краља Петра I бб, чија је уговорена вредност 1.516.480,00 динара 
односно са ПДВ-ом 1.819.776,00 динара.  
Гаранција за добро извршење посла AD Erste банке Нови Сад бр. 5400067147 
од 10.04.2014. године на износ од 152.000,00 динара са роком важења до 
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28.04.2015. године достављена Одељењу за привреду  и финансије дана 
30.04.2014. године. 
Обавештење о додели уговора објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 28.03.2014. године. 
Уговор за Партију II - Тонери и други потрошни материјал за рачунаре, број 
404-2-1-14/14-IV од 10.04.2014. год. закључен је са DOO SINMARK ИНЂИЈА, 
Краља Петра I бб, чија је уговорена вредност 1.586.770,00 динара, односно са 
ПДВ-ом 1.904.124,00 динара. Обавештење о додели уговора објављено је на 
Порталу ЈН и на интернет страници дана 11.04.2014. године. 
 
            2) Отворени поступак јавнe набавкe услуга – Израда Главног 
пројекта система за наводњавање пољопривредног земљишта општине 
Инђија Подсистем „Нови Сланкамен“. Одлуком о покретању поступка број 
404-2-2/2014-II  од 27.03.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 12.500.000,00 динара без ПДВ-а. Позив број 404-2-2-4/14-II и 
Конкурсна документација објављени су дана 31.03.2014. године на Порталу 
ЈН, Порталу служ. гласила РС и на интернет страници. Благовремено је 
пристигла 1 понуда: Института за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, ул. 
Јарослава Черног бр. 80. Записник о отварању понуда број 404-2-2-7/2014-II 
вођен је дана 05.05.2014. године у 12,00 сати. Извештај Комисије о оцени 
понуда број 404-2-2-8/2014-II  састављен је дана 07.05.2014. године. Одлука о 
додели уговора број 404-2-2-9/2014-II  донета је дана 08.05.2014. године.  
Уговор број 404-2-2-10/14-II од 27.05.2014. године закључен је са 
ИНСТИТУТОМ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ АД БЕОГРАД, 
ПИНОСАВА, улица ЈАРОСЛАВА ЧЕРНОГ бр. 80, чија је уговорена цена у износу 
од 11.900.000,00 динара без ПДВ-а, односно од 14.280.000,00 динара са ПДВ-
ом.  
Регистроване бланко соло менице бр. АА2190055 и 2190054 за добро 
извршење посла и за отклањање недостатака у пројектној документацији  
(важење менице 30 дана дуже од дана примопредаје пројекта и од дана 
добијања позитивног мишљења комисије за техничку контролу) са пратећом 
документацијом достављене уз уговор дана 16.06.2014. године Одељењу за 
привреду и финансије.  
Обавештење о закљученом уговору објављено је на Порталу ЈН и на интернет 
страници дана 17.06.2014. године.  
 
            3) Преговарачки поступак без објављивања јавног позива - услуга -  
Одржавање Информационог система софтвера „Hermes“ - Интегрални 
информациони систем за органе локалне самоуправе, који служи за 
потребе рада Општинске управе општине Инђија, Одељења за привреду 
и финансије, за период од 12 месеци. Одлуком о покретању поступка број 
404-2-3/14-IV од 23.04.2014. године укупна процењена вредност јавне 
набавке износи 700.000,00 динара без ПДВ-а. Обавештење о покретању 
ППБОЈП и Конкурсна документација објављени су на Порталу ЈН и на 
интернет страници дана 28.04.2014. године. Позив за подношење понуда 
достављен је једном понуђачу – „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ d.o.o. 
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Београд, улица Мис Ирбијева бр. 48. Записник о отварању понуда и 
преговарању број 404-2-3-6/14-IV вођен је дана 07.05.2014. године у 10:00 
сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-2-3-7/14-IV састављен је 
дана 14.05.2014. године. Одлука о додели уговора број 404-2-3-8/14-IV донета 
је дана 21.05.2014. године. Уговор број 404-2-3-9/14-IV од 11.06.2014. године 
закључен је са понуђачем „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ d.o.o. Београд, 
улица Мис Ирбијева бр. 48 чија је уговорена цена 696.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 835.200,00 динара са ПДВ-а. Oбавештење о закљученом уговору 
објављено на Порталу ЈН и на интернет страници дана 17.06.2014. године. 
 
           4) Отворени поступак јавнe набавкe добара – Рачунари за вуковце у 
школској 2012/2013 години. Одлуком о покретању поступка број 404-2-
4/2014-II од 27.03.2014. године укупна процењена вредност јавне набавке 
износи 3.300.000,00 динара без ПДВ-а. Позив број 404-2-4-4/14-II и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу ЈН и на интернет страници дана 
07.05.2014. године. Благовремено је пристиглo 5 понуда. Записник о отварању 
понуда број 404-2-4-22/2014-II  вођен је дана 10.06.2014. године у 12,00 сати. 
Извештај Комисије о оцени понуда број 404-2-4-23/2014-II  састављен је дана 
13.06.2014. године. Одлука о додели уговора број 404-2-4-24/2014-II донета је 
дана 16.06.2014. године. 
 
           5) Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – услуга -  
Одржавање софтвера Информациони систем локалне пореске 
администрације – ИС ЛПА који служи за евиденцију, обрачун, утврђивање 
и наплату јавних прихода општине Инђија, за период од 12 месеци. 
Одлуком о покретању поступка број 404-2-5/14-IV од 08.05.2014. године 
укупна процењена вредност јавне набавке износи 600.000,00 динара без ПДВ-
а. Обавештење о покретању ППБОЈП и Конкурсна документација објављени су 
на Порталу ЈН и на интернет страници дана 16.05.2014. године. Позив за 
подношење понуда достављен је једном понуђачу – ИНСТИТУТ МИХАЈЛО 
ПУПИН д.о.о. Београд, ул. Волгина бр. 15. Записник о отварању понуда и 
преговарању број 404-2-5-6/14-IV вођен је дана 26.05.2014. године у 11:00 
сати. Извештај Комисије о оцени понуда број 404-2-5-7/14-IV састављен је 
дана 27.05.2014. године. Одлука о додели уговора број 404-2-5-8/14-IV донета 
је дана 28.05.2014. године. 
 
            6) Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – радови 
– Ванредни сервис, реконструкција и пуштање у рад фабрике воде у 
Инђији (поступак у току). 
 
            7) Отворени поступак јавнe набавкe добара – Радови на изградњи 
гасне котларнице у старом делу зграде општине Инђија. Одлуком о 
покретању поступка број 404-2-7/2014-II од 29.09.2014. године укупна 
процењена вредност јавне набавке износи 4.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив број 404-2-7-4/14-II и Конкурсна документација објављени су на 
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Порталу ЈН и на интернет страници дана 06.10.2014. године (поступак у 
току). 
 
 

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
            Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора 
у области комуналних делатности, послове инспекцијског надзора  у области 
изградње и коришћења објеката, послове инспекцијског надзора у области 
заштите животне средине и послове инспекцијског надзора у области 
друмског саобраћаја и заштитите општинских путева и улица. Инспектори 
Одељења за инспекцијске послове воде управне поступке по  Закону о општем 
управном поступку („Службени гласник СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник РС“, бр. 30/10) и врше надзор над применом одредаба специјалних 
закона и подзаконских актата и др., као у даљем тексту извештаја.  
 Одељење за инспекцијске послове врши управно-правне послове  
инспекцијског надзора из предходног става, као и послове извршења решења 
и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Општине, а  обавља 
и послове по налогу Председника општине и Начелника Општинске управе.  
 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

  
           Koмунални инспектори су, у предметном извештајном периоду, вршили 
инспекцијски надзор над применом одредаба следећих прописа:  

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) 
 Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених површина и 

рекреационих површина и раскопавању и заузимању јавних површина 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 11/08, 19/03); ВАЖЕЋА: Одлука о 
одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине 
Инђија“, 13/14) 

 Одлука о комуналном реду („Службени лист општине Инђија“, бр. 
03/13, 04/13 – исправка 05/13) 

 Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и 
погребне услуге („ Службени лист општине Инђија“, бр. 2/14) 

 Одлука о јавним просторима за паркирање („Службени лист општина 
Срема“, бр. 32/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/13) 

 Одлука о димничарским услугама (“Службени лист општина Срема”, бр. 
8/99) 

 Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима („Службени 
лист општина Срема“, бр. 13/98, 19/03 и 33/09) ВАЖЕЋА: Одлука о 
пијацама („Службени лист општине Инђија“, бр. 11/14) 

 Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских вода („Службени лист 
општина Срема“, бр. 25/02); ВАЖЕЋА: Одлука о сакупљању и одвођењу 
атмосферских вода („Службени лист општине Инђија“, бр. 03/15) 
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 Одлука о јавном  водоводу („Службени лист општине Срема“, бр. 06/11 
и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/14) 

 Одлуке о јавној  канализацији („Службени лист општине Срема“, бр. 
06/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/14) 

 Одлука о држању паса и мачака и нешкодљивом уклањању 
животињских лешева на територији општине Инђија; ВАЖЕЋА:  
Одлука о држању кућних љубимаца на територији општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 014/14) 

 Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на 
површинама јавне намене на територији општине Инђија (Службени 
лист општине Инђија“, бр. 16/13 и 07/14) 

 Одлука о држању домаћих животиња („Службени лист општина Срема“, 
бр. 18/08, 33/09 и 42/10 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 11/12) 

 Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 
објеката  и објеката за  приређивање игара за забаву („Службени лист 
општине Срема“, бр. 37/09, 42/09 и 15/10 и „Службени лист општине 
Инђија“, бр. 11/14) 

 Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене („Службени 
листз општине Инђија“, бр. 04/14) 

 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службенилист општине 
Инђија“, бр. 09/12 и 05/13) 

 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката 
привременог караткера на површинама јавне намене на територији 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 11/12) 

 
         Вршећи инспекцијски надзор комунални иснпектори су  у 2014. години  
сачинили следеће акте, записнике и службене белешке:  
 
-        записника и службених  белешки ......................................................... .780  
-        решења..................................................................................................................621       
-       закључак ....................................................................................................................7  
-       захтеви за покретање прекршајних поступака...............................167 
 
Табеларни приказ: 
 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ Решење Закључак Жалба 

Одлука о комуналном реду 356         7     - 
Одлуке о уређењу јавних зелених 
површина 

  92      - 

Одлуке о јавним просторима за паркирање              60      - 
Одлука о јавној канализацији       1      - 
Одлука о јавном водоводу                 8      - 
Одлука о кућном реду у стамбеним 
зградама 

                2      - 

Одлука о сак. и одвођ. атмосф. вода                25  -  
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Одлука о држању кућних љубимаца                35      - 
Одлука о управљању комуналним отпадом                15      - 
Одлука о држању домаћих животиња                 20      1 
Одлука о радном времену угоститељских 
објеката и др. 

                   1      - 

Одлука о гробљима                    3      - 
Одлука о пијацама                    3      - 

УКУПНО          621          7     1 

 
            У извештајном периоду комунална инспекција вршила је надзор над 
одржавањем и уређењем зелених јавних површина, те је донела 92 решења, 
налажући странкама уређење и одржавање  зелених јавних површина, 
кошење  траве, орезивање зеленила, потркресивања грана стабала дрвећа и 
др. Поред напред наведеног налагано је  уклањање предмета и ствари 
остављених на зеленим јавним површинама, посебно је уочен проблем 
паркирања возила на зеленим јавним површинам, као и паркирање трактор и 
прикључних, пољопривредних машина на зеленим површинама у насељеним 
местима општине Инђија. Може се рећи да је интензивним радом инспекције 
и поступањем странака у париционом року постигнуто да су јавне зелене 
површине уређене у складу са Одлука о одржавању јавних зелених површина 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 13/14). Проблем неодржавања јавних 
зелених површина испред напуштених кућа је актуелан и у овом извештајном 
периоду, где се уређење површина вршило путем ЈКП „Комуналац“ Инђија.   
           Посматрајући надлежност комуналне инспекције везано за одржавање и 
поштовање комуналног реда, у извештајном периоду донето је 356 решења. 
Вршен је интензивни надзор,  посебно у периоду од 01. марта до 30. новембра 
над заузећима  постављањем летњих башти, рахладних витрина и фрижидера, 
са периодичним мерењем површине извршеног заузећа и утврђивањем да ли 
је заузеће у складу са датим техничким условима и Решењем Одељења за 
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине. Може се 
рећи да у овом извештајном периоду није било већег непоштовања одредаба 
Одлуке од стране власника угоститељских  и др. објеката. Вршен је, такође, 
интензиван  инспекцијски надзор поштовања Одлуке о комуналном реду 
везано за остављање ствари, предмета и возила на површинама јавне намене.  
У 2014. години вршен је инспекцијски надзор на пијацама, посебно на  пијаци  
у Инђији, као и на пијаци у Бешки и другим насељеним местима општине 
Инђија. У овој области и даље постоји проблем  продаје робе ван пијачног 
простора, али у много мањој мери  него ранијих година. И даље постоји 
проблем недостатка  простора за продају сезонских производа на велико, 
односно за продају робе са камиона, без закупљених тезги, као и недостатак 
простора за паркирање камиона који доносе робу коју продају унутар пијаце 
на тезгама. Инспекција је подносила прекшајне пријаве за лица за која се 
утврди да поступају супротно важећим прописима. Везано за недостатак 
места за паркирање камиона и за камионску продају робе у насељеном месту 
Инђија, сматрамо да би у неком наредном периоду требало сагледати 
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могућност за одређивање локације за овакву продају, како би се наведени 
проблем решио.  
            Током 2014. године комунална инспекција је наставила интензиван рад 
на решавању проблема одвођења атмосферских вода. Инспектори су у складу 
са својим овлашћењима налагали странкама да изврше чишћење канала и 
цевастих пропуста, што су странке извршавале  у париционом року.  Везано за 
проблем одвођења атмосферских вода у насељеном месту Бешка и даље није 
решен проблем у  ул. Мике Антића, ул. Расадничка и у улици Иве Андрића.  
Решавање проблема сакупљања и одвођења атмосферских вода, као и 
решење, шире гледано, проблема подземних вода (посебно у Новом 
Сланкамену и Новим Карловцима) изискују знатна материјална средства, али 
је неопходно приступити решавању, изградњи каналске инфраструктуре, 
односно комунално опремати одређене улице у насељеним местима општине 
Инђија, сходно плану и програму надлежног јавног предузећа.  
            У извештајном периоду вршен је надзор над применом Одлуке о 
управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне 
намене на територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 
16/13 и 07/14). Везано за проблем одлагања комуналног отпада ван депоније 
може се рећи да и даље постоје депоније на одређеним локацијама насељених 
места или викенд насеља, односно уз локалне путеве Општине на којима су 
грађани формирали тзв. „дивље депоније“. Ове депоније су дугогодишњи 
проблем. Везано за одлагање отпада ван депонија,  тешкоће у решавању истог,  
причињава чињеница да грађани не желе да пријаве лица која затекну у 
вршењу прекршаја, односно не желе да се појаве као сведоци у поступку.  
           Комунални инспектори су редовно вршили инспекцијски надзор 
одвожења стајњака из домаћинстава држалаца домаћих животиња,  која у 
складу са Одлуком о држању домаћих животиња испуњавају услова за држање 
истих. Везано за примену ове Одлуке и даље највећи проблем и највише 
пријава грађања је било за држање домаћих животиња у близини објеката 
вишепородичног становања и школа где се налазе одређени  држаоци 
домаћих животиња којима је пољопривредна производња основна делатност. 
У 2014. години инспектори су код таквих домаћинстава вршили  инстензивну 
контролу одвожења стајњака, као што је наведено.  
           Током 2014. године вршен је инспекцијски надзор над применом Одлуке 
о радном времену  угоститељских,   трговинских и занатских објеката  и 
објеката за   приређивање игара за забаву.  По наведеној  Одлуци  у 2014. 
години поднето је укупно 19 захтева за покретање прекршајног поступка.  
Вршен је надзор по Одлуци  о кућном реду у стамбеним зградама, којом  су 
регулисана права и обавезе власника станова и пословних простора у 
стамбеним зградама. Велики проблем у примени ове Одлуке представља то 
што у многим зградама вишепородичног становања органи управљања 
зградом не функционишу на задовољавајући начин. Ово Одељење је својим 
радом и ангажовањем било на услузи свим грађањима и лицима која су се 
обраћала поводом ове Одлуке, почев од тога што је странкама тумачена 
Одлука, до тога да смо зантересованим лицима давали примерак Одлуке како 
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би се могли  упознати са својим правима и обавезама, као и у ранијим 
годинама. 
            Надзор над поштовањем одредаба Одлуке о јавним просторима за 
паркирање резултирао је са донетих  60 решења и поднетих 109 захтева за 
покретање прекршајних поступака.  Евидентан је проблем непрописног 
паркирања и то највише на локацијама у близини центра насељеног места 
Инђија (локација код СЈ Инђија, ул. Југ Богдана и др.). Сматрамо да би се овај 
проблем ефикасно решио ангажовањем паук возила. Такође је потребно 
сагледати могућност одређивања локације за паркирања мотора и 
мотоцикала, јер постоји проблем, посебно лети када власници предметна 
возила паркирају у Војводе  Степе и другим локацијама.  Проблем 
непрописног паркирања би се могао смањити увођењем тзв. „паук“ службе.  
          Комунални инспектори су вршили и друге надзоре над применом одлука 
из области комуналног надзора, како је и табеларно приказано. 
           На управне акте које су донели комунални инспектори уложена је једна 
жалба која је повучена. 
            Послове комуналног надзора су вршила три инспектора, а Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине 
Инђија за радно место комуналног инсепкора предвиђено је пет извршилаца.  
 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 
         У извештајном периоду грађевински инспектор је вршио инспекцијски 
надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласик РС", бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Одлуке о 
условима и мерама које је потребно обезбедити и спровести у току уклањања 
објеката („Службени лист општине Срема“, бр. 42/09), а посебно у области 
надзора над бесправном градњом објеката, изградњом, реконструкцијом, 
адаптацијом, санацијом и др. Такође је вршен надзор над применом 
норматива и стандарда који се односе на изградњу објеката и извођење 
радова, надзор извођења радова по пројекту на основу кога је издата 
грађевинска дозвола, као и друге послове надзора из ове области. У 
извештајном периоду вршен је и инспекцијски надзор коришћења објеката 
који представљају опасност за околину.  
       Вршећи инспекцијски надзор грађевинска инспекција је донела следеће 
акте и записнике:  

- решења  у управном поступку ................................................................................48 

- закључака ..........................................................................................................................28 

- састављено записника ............................................................................................ 210 

 
Табеларни приказ:  
 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ 
Закон о планирању и изградњи 

Решења Закључак           
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Решења о рушењу (уклањању)    16   
Обустава       1          19  
Решења о забрани 
коришћења/обезбеђењу 

   19   

Решења о затварању градилишта      7   
Дозвола извршења                                         6  
Прекид поступка          3  
Налагање прибављања градилишне табле      1   
Затварање градилишта      2   
Враћање у првобитно стање      1   
Прибављање употребне дозволе      1   
УКУПНО    48        28  

 
 
             Грађевинска инспекција је у 2014. години примила у рад 101 предмет, а 
27 предмета је архивирано у 2014. години. Грађевинска инспекција је 
извршила 156 инспекцијских прегледа. Записника на терену је састављено 
156, а записника са усмених расправа сачињено је 54. Извршено је 7 решења. 
На решења грађевинске инсепкције уложено је 9 (словима: девет) жалби од 
којих је по четири жалбе другостепени орган потврдио решења грађевинске 
иснепкције (одбијене жалбе), а пет решења грађевинске инспекције је по 
жалби поништено и враћено на поновни поступак.  
           Донето је 19 решења којима је наложена забрана коришћења објекта, као 
и обезбеђење дотрајалих и оштећених објеката, за које се у надзору 
грађевинске инспекције утврдило да представљају опасност за околину, 
суседне објекте, као и за  безбедност и здравље људи. У  18  предмета дошло је 
до обуставе поступка  јер су странке  исходовале потребну документацију за 
изградњу, односно није било основа за вођење даљег поступка.     
           Надзор над изградњом, коришћењем објеката и друге надзоре из 
области грађевинске инспекције у 2014. години су обављала два грађевинска 
инспектора, а Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе општине Инђија систематизовано је три извршиоца за 
радно место грађевинског инспектора. 
 
 

ИНСПЕКТОР ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

 
 У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај је вршио 
инспекцијски надзор над применама одредаба следећих прописа: 

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 
46/95, 66/01, 61/05 и 31/11) 

 Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13) 
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 Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима, јавним 
површинама и јавној расвети на територији општине Инђија 
(„Службени лист општине Срема“, бр. 25/02) 

 Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист општине Срема“, бр. 
02/10 и 27/11), као и над другим прописима, законским и 
подзаконским актима (над Одлуком о јавном превозу путника на 
територији општина Инђија и др.). 
 

              Вршећи инспекцијски надзор над применом горе наведених прописа 
инспектор је донео следеће акте: 
-         решења.........................................................................170                                                                                  
-        записници......................................................................180                                                                   
-        закључци...........................................................................3  
-        захтеви за покретање прекршјних поступака..............6                
 
Табеларни приказ:  
 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ Решење Закључак Жалба 

Одлука о ауто такси превозу        34    
Одлуке о улицама, локалним и 
некатегорисаним путевима, јавним 
површинама и јавној расвети на 
територији општине Инђија 

     136        3 
2 (решене у 
1. степену) 

УКУПНО       170      3                    2 
 
 Инспектор за друмски саобраћај свакодневно врши надзор јавног 
превоза путника.  Против лица за које је утврђено да врше нелегалан превоз 
поднето је 6 захтева за покретање прекршајних поступака. У извештајном 
периоду инспектор за друмски саобраћај је интензивно вршио надзор над 
стањем коловоза и саобраћајне сигнализације на општинским  путевима и 
улицама и у сарадњи са „Дирекцијом за изградњу Општине Инђија“ ЈП  
предузимане су мере на решавању проблема крпљења ударних рупа, замени и  
санирању саобраћајне сигнализације.  Налагано је кошење растиња у зони 
путног појаса, раскрсница и улица где је било неопходно ради обезбеђења 
несметаног одвијања саобраћаја.  Предузимане су мере и налагано је 
уклањање рекламних ознака постављених у путном појасу. 
 У овом извештајном периоду, као и ранијих година, истиче се проблем 
са недовољним бројем места на ауто - такси стајалишту. 
 Може се рећи да је на територији оптшине Инђија у доброј мери 
сузбијена појава тзв. „дивљег“ такси превоза. 
             Јавни превоз Инђија функционише добро, поласци су на време. 
             У извештајном периоду на донета решења инспектора уложене су две 
жалба по којима жалбама је измењено решење у првостепеном поступку. 
 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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            Инспектор за заштиту животне средине у свом раду врши инспекцијски 
надзор над применом одредаба Закона о заштити животне средине 
("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон 
и 43/11 - одлука УС), Закона о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања ("Службени гласник РС", бр. 135/04),  
Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), 
Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 
36/09 i 88/10), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 
10/13), као и других закона из области заштите животне средине и 
одговарајућих подзаконских аката које уређују ову област. Инспектор за 
заштиту жиовтне средине врши инспекцијски надзор и над применом Одлуке 
о мерама за заштиту од буке, Одлуке о систематској дератизацији и 
дезинсекцији, Одлуке о држању домаћих животиња, као и Одлуке о кућном 
реду у стамбеним зградама и др.  Инспектор за заштиту животне средине је у 
предметном извештајном периоду имао 159 редовних и 30 ванредних 
инспекцијских надзора.  
  
            У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је донео 
следеће акте:  
      -     решења........................................................................................................................................26 
      -    закључци (о дозволи извршења, одлагању извршења, обустави поступка и 
др.) ................................................................................................................................................................6 

- записника и сл.белешке ...................................................................................................189 

 

Табеларни приказ:  
 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ   Решење Закључак Жалба 

Закон о заштити од буке   8    
Закон о управљању отпадом 12        4  
Закон о заштити ваздуха   5        2  
Закон о заштити ваздуха од нејонизујућег 
зраћења 

  1   

УКУПНО                                                                       

26        6 

     
 
2 

( у решавању код 
другостепеног 
органа) 

 
 
             У извештајном периоду предузимане су мере на заштити животне 
средине пре свега  налагањем потребних мерења емисије штетних материја и 
нивоа загађујућих материја у животној средини, мерење буке у животној 
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средини као и налагањем других потребних мера и радњи према привредним 
субјектима и грађанима.  
             На основу Закона о заштити од буке, у 2014. години прибављено је пет 
извештаја о мерењу буке у животној средини као и десет извештаја о мерењу 
емисије штетних материја и нивоа загађујућих материја у животној средини 
по Закону о заштити ваздуха, као и један извештај по Закону о заштити од 
нејонизујућег зрачења достављен је један извештај. У 2014. години од 
значајнијих постројења који би својим радом могли да утичу на животну 
средину је постројење – хладњача за обраду и складиштење производа 
животињског порекла („Кostas A Zacharia“ доо Инђија), на локацији бивше 
хладњаче у ул. Девет Југовића у Инђији. Инспектор је овом субјекту наложио 
мерење нивоа буке у животној средини, као и мерење загађења непријатним 
мирисима (емисија) и даље ће се интензивно пратити овај привредни 
субјекат, као и остали привредни субјекти на територији општине Инђија. У 
овом извештајном периоду биле су честе пријаве грађања на појаву 
непријатних мириса који потичу од делатности привредног субјекта „Farmina 
Pet Foods“доо Инђија, који привредни субјекат сваких шест месеци доставља 
извештај о мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху, који налаз 
Института је у закључку определио да су емисије у границама дозвољених 
параметара (у оба извештаја у 2014. години).    
                Посебне активности предузимане су на  правовременом уништавању 
и сузбијању амброзије а све ради заштите животне средине и спречавању 
негативних последица за грађане општине Инђија.   
  У извештајном периоду на решења инспектора заштите животне 
средине уложене су две  жалбе, које су у поступку решавања код 
другостепеног органа. 
 У овом извештајном периоду инспекотр је поступао и по Одлуци о 
управљању комуналним отпадом на територији општине Инђија, као и 
Одлуци о комуналном реду и на основу истих донео 18 решења која су 
приказана у  оквиру извештаја о комуналној инспекцији.  
 

Захтеви за покретање прекршајних поступака и пресуде 

 

           У овом извештајном периоду Одељење за инспекцијске послове, 

инспектори су поднели 173 захтева за покретање прекршајних поступака. 

 
Табеларни приказ:  
 

НАДЗОР                                      Захтеви за 
покретање 
прекршајних 
поступака 

 

Одлука о комуналном реду            31  
Одлука о јавним просторима за паркирање        109  
Одлука о радном времену            19  
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Одлука о управљању комуналним отпадом               6  
Одлука о држању домаћих животиња            1  
Одлука о јавној канализацији            1  
Закон о превозу у друмском саобраћају            3  
Одлука о ауто такси превозу            3  

УКУПНО       173  
 
 

Пресуде и решења Прекршајног суда у Руми добијене у 2014. години 

 
            Пресуде и решења Прекршајног суда у Руми, надлежног Одељења, 
добијене у овом извештајном периоду:  

-  ОСУЂУЈУЋЕ ПРЕСУДЕ: Осуђујућње пресуде су донете за прекршај 
прекорачења радног времена угоститељских објеката (5 пресуда), 
прекршај непрописног зазуећа површине јавне намене (30 пресуда), 
прекршај паркирања супротно Одлуци о јавним просторима за 
паркирање (58 пресуда), прекршај непрописног одлагања отпада (6 
пресуда), прекршај неовлашћеног превоза путника (1 пресуда), 
прекршај држања паса супротно Одлуци (1 пресуда), прекршај 
неодржавања зелене површине (1 пресуда). Од укупно 102 осуђујуће 
пресуде 19 пресуда је по захтевима за покретање прекршајних 
поступака из 2014. године, 17 по захтевима из 2012. године и 62 
пресуде су по захтевима за покретање прекршајних поступака 
поднетих од стране инспектора у 2013. години.  

- ОСЛОБАЂАЈУЋЕ ПРЕСУДЕ: Ослобађајућих пресуда је укупно 42, од 
којих је седам пресуда по захтевима за покретање прекршајних 
поступака из 2014. године, четири пресуде су по захтевима из 2012. 
године, а преостали захтеви за покретање прекршајних поступака су из 
2013. године,  као у табели у даљем тексту, а по којима је решено ове 
године. Странке су ослобођене одговорности / кривице за прекршај 
непрописног заузећа површине јавне намене (11), за прекршај 
непрописног одлагања отпада (1), за прекршај непрописног паркирања 
(24), за прекршај прекорачења радног времена (2), за прекршај 
неовлашћеног превоза путника у друмском собраћају (1) за прекршај 
по Одлуци о уређењу гробаља (1), за прекршај прекорачења радног 
времена (2). Када су ослобађајуће пресуде у питању, одређени захтеви 
за покретање прекршајних поступака су поново поднети против лица 
за које се утврдило да су учинили прекршај.  

- ОБУСТАВА ПОСТУПКА: У овом извештајном периоду је донето од 
стране Суда, те запримљњно од овог Одељења 35 решења о обустави 
поступака. Поступци су обустављени по једном захтеву за покретање 
прекршајног поступка из 2011. године, једно решење о обустави 
поступка је по захтеву из 2014. године, пет по захтеву из 2013. године, а 
преостала решења, као у табели која следи, су по захтевима из 2012. 
године (апсолутна застарелост за вођење поступка). Према странкама 
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је од стране Суда обустављен поступак за прекршај изливања септичке 
јаме на површину јавне намене (1), за прекршај неовлашћеног превоза 
путника (3), за прекршај непрописног паркирања (9) , за прекршај 
прекорачења радног времена (10) и за прекршај заузећа површине 
јавне намене супротно пропису (12). 

- ПРЕКИД ПОСТУПКА: У овом извештајном периоду је добијено 12 
решења о прекиду поступка. Поступци су прекинути по два захтева за 
покретање прекршајних поступака из 2014. године, по седам захтева из 
2013. године и по једном захтеву комуналне инспекције из 2012. 
године. Решења о пркеиду поступка су донета за прекршај норми 
Одлуке о комуналном реду (5) и прекршај паркирања супротно Одлуци 
о јавним просторима за паркирање (7). 

 
 Табеларни приказ:  
 

ОДЛУКЕ                                             Пресуде                                 
 

Решења 
 

 

Ослобађајуће                                               42          
Осуђујуће                                                   102    

Обустава поступка                                                         35  
Прекид поступка                              12  

УКУПНО        191  

 
 
         Укупан новчани износ, по осуђујућим пресудама из предходне табеле 
(првостепеним) износи нешто више од 2.000.000,00 динара. Прецизан износ, 
који је уплаћен од предметних новчаних казни по осуђујућим пресудама, не 
може се изразити у оквиру овога извештаја. Наиме, Управа за трезор 
прослеђује овом Одељењу изводе, али не гарантује за тачност, односно 
одрживост, имајући у виду  могуће промене (нпр. повраћај средстава у 
случајевима када се позитивно у дргом степену реши по жалби на пресуде 
Прекршајног суда у Руми и др.). 
             Како се види из датог приказа, табеларног и текстуалног,  по захтевима 
за покретање прекршајних поступака поднетих у 2014. години решено је, 
пресуђено 38 предмета, а пресотале одлуке Пкрекршајног суд у Руми, 
надлежног Одељења се односе на пресуђивање и решавање по захтевима из 
2011, 2012 и 2013. године (135). Дакле, у овом извештајном периоду, Одељењу 
за инспекцијске послове достављене су Пресуде Прекршајног суда у Руми које 
се односе, углавном,  на захтеве поднете у ранијем периоду, годинама.   
  

«Call Centar«  Систем 48 

 
           Путем Система 48 (022/555588) у 2014. години прослеђено је Одељењу 
за инспекцијске послове 792 захтева странака. Процентуално је за надзор 
комуналне инспекције примљено 73,22 % захтева, за надзор грађевинске 



 92 

инсепкције је примљено и поступано по 11,76% захтева, инспектору за 
друмски саобраћај је пријављено 3,75 % од укупног броја пријава, а 
инспектору за заштиту животне средине 10,39 %. Статус захтева, изузимајући 
пријаве по којима је покренут управни поступак (који поступци су окончани, 
односно вођени у року који је прописан ЗУП-ом) и решене пријаве, као у 
табели у даљем тексту, а који су процентуално заступљени са 84,10 % , остали 
захтеви су у статусу, ппроцентуално израженом, и то: ненадлежан (13,39%), 
непреецизан (2,13%) и у раду (0,13%). Статус „у раду“ је предвиђен за захтеве 
којима предходе одређене радње (увид у  РГЗ, СКН Инђија, АПР РС и др.) како 
би се утврдило да ли има елемената за покретање управног поступка и сл. 
 
Табеларни приказ:  
 

НАДЗОР / СТАТУС Поднети 
захтеви 

Решени 
захтеви 

Управни 
поступци 

Комунална инспекција      585      
Грађевинска инспекција        94   
Инспектор за заштиту животне средине        83   
Инспектор за друмски саобраћај        30   
УКУПНО        26   350     322 

       
 

 7.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ  
       
       Одељење за правне и скупштинске послове, у складу са надлежностима 
утврђеним Одлуком о Општинској управи: 

- прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира 
усаглашавање аката са новонасталим променама; 
 - припрема нацрте аката које доноси Председник општине, Скупштина 
општине и Општинско веће;   

- предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник 
Општинске управе; 

- даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и  
Председнику oпштине о законитости правних и других општих аката које 
доноси; 

-  врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и  
Општинско веће, који се односе на припрему седница и обраду аката 
усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду Скупштине 
општине и Општинског већа, прибавља одговоре на одборничка питања, води 
записнике и  евиденцију о одржаним седницама;  
 - врши административне и стручне послове који се односе на 
представке и предлоге грађана; 
 - врши струче и административне послове за радна тела Скупштине 
општине; 
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 - пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета као 
и састављањем свих врста поднесака за покретање и вођење поступка 
(предлоге за покретање поступка, све врсте тужби, предлоге за извршење у 
извршном поступку, састављање правних лекова у поступку пред судом и 
другим органима, све исправе о закључењу двостраних и једностраних 
правних послова, све врсте изјава, пуномоћи и попуњавање свих врста 
образаца);  
  - врши и друге послове по налогу председника Скупштине општине, 
секретара Скупштине општине и начелника Општинске управе. 
 У оквиру овог Одељења систематизовано је седам извршилаца и то 4 са 
високом школском спремом (дипломирани правници), један са вишом и два 
са средњом стучном спремом. 
 Напред наведени послови груписани су као послови нормативе, 
послови пружања правне помоћи и стручни послови за Скупштину општине и 
Општинско веће, чије се извршавање у 2014. години даје у наредном приказу: 
 

I    ПОСЛОВИ НОРМАТИВЕ 
 
 У извештајном периоду обављени су следећи послови: 
 

1. Из надлежности Скупштине општине, а уз претходну координацију 
и консултацију свих субјеката, израђени су: 

 
1.Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и 
погребне услуге; 
2. Одлука о коришћењу средстава репрезентацје; 
3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додатном облику заштите 
трудница на територији општине Инђија; 
4. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта; 
5. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„ИНГРИН“ Инђија; 
6. Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене; 
7. Одлука о држању кућних љубимаца на територији општине Инђија; 

       8. Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине   
       Инђија   за 2013. годину; 
       9. Одлука о измени Одлуке о платама лица која бира, именује и поставља     
       Скупштина општине Инђија; 
       10. Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Инђија; 
       11. Одлука о изменама Одлуке о Општинској управи општине Инђија; 
       12. Одлука о суфинансирању текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ  
       ЦЕНТРА; 
      13. Одлука о измени Одлуке о управљању комуналним отпадом и      
       одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине    
       Инђија; 
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       14. Одлука и измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације      
       на територији општине Инђија; 
         15. Одлука о разрешењу и избору члана Општинског већа општине   
          Инђија; 
         16. Одлука о пијацама; 
         17. Одлука о правобранилаштву; 
         18. Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских,     
         трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара за   
         забаву; 
         19. Одлука о одређивању Општинског већа као ограна надлежног за     
          давање предходне сагласности на упис својине на објектима који су             
          изграђени на површинама јавне намене; 
          20. Одлука о додели Октобарске награде; 
          21. Одлука о одржавању јавних зелених површина; 
          22. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним  

          таксама; 

          23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном водоводу; 

          24. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној канализацији; 

          25. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама; 

          26.  Одлука о измени  Одлуке о правима у социјалној заштити општине    

          Инђија; 

          27.  Одлука о изменами  Одлуке  о накнади за заштиту и унапређење  

           животне средине општине Инђија. 

      

2. Из надлежности Општинског већа 
 

      1. Правилник о ближим критеријумима и начину одобравања програма и 
доделе средстава за финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија; 

 2. Решење о висини новчаног  износа  Светосавске  повеље; 

       3. Решење о образовању Комисије за доделу средстава у области спорта; 
       4. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама  
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе 
општине Инђија; 
       5. Одлука о платама и осталим примањима начелника и заменика 
начелника Општинске управе; 
        6. Одлука о изменама и допунама Програма коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на путевима за 2014. годину на 
територији општине Инђија; 
        7. Одлука о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица; 
        8. Одлука о задужењу чланова Општинског већа; 
        9. Правилник о ближим условима, поступку и начину за остваривање 
права на коришћење услуге лични пратилац детета; 
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        10. Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу 
службених возила. 

 

3. Из надлежности Општинске управе 

 

1. Решење о утврђивању  просечне тржишне  цене  непокретности;               

2. Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности по зонама на територији општине  

Инђија; 

4. У извештајном периоду вршено је и :  
 

 - праћење Закона, подзаконских аката и других аката од значаја за рад 
локалне самоуправе и њених органа, установа и јавних предузећа; 
 - пружање стручне помоћи при изради предлога закључака, решења и других 
аката из надлежности Скупштине општине, Општинског већа и Општинске 
управе; 
- присуствовање на стручним састанцима и саветовањима у циљу унапређења 
локалне самоуправе, а у вези доношења и примене нових прописа; 
 - консултовање са ресорним министарствима по питањима из надлежности 
локалне самоуправе. 

У извештајном периоду, послове нормативе извршавали су самостални 
стручни сарадник за нормативу и начелник Одељења за правне и 
скупштинске послове  до јуна месеца 2014. године, а након тога послове 
нормативе обавља само начелник Одељења. 
 

II  ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
          Послови пружања правне помоћи врше се у складу са Одлуком о 
Општинској управи („Служ. лист општина Срема“ бр. 25/08, 23/09, 30/11 и 
„Слиж. лист општине Инђије“ бр. 7/12 и 5/14)  и Одлуком о накнади за услуге 
пружања прване помоћи („Службени лист општина Срема“ бр. 42/09, 42/10 и 
„Служ. лист општине Инђија“ бр. 12/12). 

На пословима пружања правне помоћи у извештајном периоду до 
31.03.2014. године радио је један дипломирани правник  и дактилограф. 
Након тога послове пружања правне помоћи обављао је један дипл. правник - 
самостални стручни сарадник и један дипл. правник - лице на обављању 
стручне праксе.  Од новембра месеца на пословима пружања правне помоћи 
ради само дипломирани правник – самостални стручни сарадник.  

Пружања правне помоћи подразумева пружање правних услуга свим 
грађанима, и то: 
- сачињавање поднесака којима се покрећу поступци пред надлежним 
органима (тужбе, предлози, захтеви...)  
- састављање правних лекова ( жалби, приговора...).  
- израда разних врста изјава, представки, ургенција, иницијатива... 
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- израда уговора 
- давање усмених савета неуким странкама и попуњавање формулара, захтева, 
уплатница  и  других образаца. 

У  извештајном периоду за услуге правне помоћи, као и ранијих година, 
обраћао се велики број грађана, дневно у просеку око 20 странака. Од укупног 
броја странака половина се обраћа за усмене савете. Најчешћа питања и 
проблеми због којих су се странке обраћале су везани за породично право (по 
питању развода брака, издржавања млдб. деце, насиља у породици, 
одређивања самосталног вршења родитељског права). Такође, утврђивање 
брачне тековине и питања остваривања права из радних односа су честа. 
Након датих усмених савета, често се странке, после извесног времена 
обраћају  и  са захтевом за састављање писаних поднесака.  

И даље је присутно обраћање значајног броја странака са захтевом за 
израду тужби (углавном из области породичних и својинско-правних односа), 
жалби (парнични и кривични поступак, у поступцима везаним за 
остваривање права из ПИО, социјалне заштите, у прекршајном поступку и 
др.), кривичних пријава везано за кривична дело недавања издржавања, 
предлога за лишење пословне способности, уређење међа као и израду 
уговора о промету непокретности, поклону и уговора о доживотном 
издржавању. 

Од 01.09.2014. године није вршено сачињавање уговора везано за 
промет и располагање непокретностима, као ни израда пуномоћја и других 
аката који за предмет имају промет непокретности, а из разлога почетка 
примене Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 
85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон и 93/2014) и ступања на снагу Закона о 
промету непокретности („Службени гласник РС“ бр. 93/2014).  

Сложеност и разноврсност питања која се јављају у вршењу ових 
послова захтева стално праћење стручне литературе и важећих прописа. 
Захваљујући адекватној опремљености,  можемо  рећи да имамо услове за 
квалитетан рад и пружање квалитетних услуга.  

У току 2014. године услуге правне помоћи пружене су израдом 1026 
поднеска, а остварени приход за извршене услуге износи 531.690,00 динара. 

Такође се мора истаћи да од укупног броја странака значајан број 
припада социјално угроженој категорији становништва, тако да се у том 
случају не наплаћује накнада за извршене услуге, а често се предлаже и суду 
да такву странку ослободи од плаћања судских такса. Њихово обраћање се 
најчешће односи на поступак у брачним споровима и споровима за 
издржавање млдб. деце, насиље у породици и сл.  

У извештајном периоду самостални стручни сарадник за пружање 
правне помоћи  успешно  је сарађивао  са сарадником који је био ангажован у 
реализацији Пројекта правне помоћи за избегла и расељена лица, а који је 
долазио два пута месечно, ради пружања бесплатне правне помоћи избеглим 
и расељеним лицима.  
 

III СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА СКУПШТИНУ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Сагласно Правилнику о  унутрашњем уређењу и систематизацији  
Општинске управе општине Инђија, на стручним пословима за Скупштину  
општине  и Општинско веће у извештајном периоду радило је укупно 3 
извршиоца, и то један на радном месту  стручних послова за Скупштину 
општине и Општинско веће и два извршиоца на радном месту  технички 
послови за Скупштину општине и Општинско веће.  
 Запослени на овим пословима  били  су ангажовани у свим фазама око 
организације рада Скупштине општине, Општинског већа и радних тела  које 
оснива Скупштина и Општинско веће, и то од припреме материјала и 
сазивања седница Скупштине општине, Општинског већа и радних тела;  
присуства седницама, вођења записника, снимању седница, израде  
записника, израде закључака и решења донетих на седницама, достављању 
донетих аката субјектима на које се односе, архивирању и чувању истих; 
вођења електронског деловодника донетих аката; прибављању одговора на 
одборничка питања; објави Одлука и других аката које је донела Скупштина 
општине , Општинско веће и Председник општине. 

У 2014. години Скупштина општине је одржала 9 седница, на којима је у 
оквиру 189 тачакa дневног реда које су разматране, донела  43 Одлуке, 139 
Решења и 32 Закључка и то из различитих области из надлежности локалне 
самоуправе.  
 Скупштина општине је у извештајном периоду донела и акта као што 
су: 

- СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 2015 -2020 

- ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2015 -2019 

- СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

2014 -2020 

- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈЕ 10 У ИНЂИЈИ 

- АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2014. ГОДИНИ 

- ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

- ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ. 

                На седницама  Скупштине општине  у 2014. години одборницима су  
биле поднете на разматрање и упознавање следеће информације: 

-  ИНФОРМАЦИЈА ПОВОДОМ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ 
ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ 

- ИНФОРМАЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА 

У МЗ ЉУКОВО 

- ИНФОРМАЦИЈА О МЕРАМА КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ НАКОН ДОНОШЕЊА 

РЕШЕЊА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ 

ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ, СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО 
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ЗДРАВЉЕ БРОЈ 129-53-00964/2014-14 ОД 24.07.2014 И БР. 129-53-

000964/2014-15 ОД 21.08.2014. ГОДИНЕ 

- ИНФОРМАЦИЈА О ДАТИМ САГЛАСНОСТИМА НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА 

- ИНФОРМАЦИЈА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА                                

ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06.2014. ГОДИНЕ  И ЗА ПЕРИОД 01.07. 

ДО 30.09.2014. ГОДИНЕ 

Општинско веће општине Инђија у 2014. години одржало је 25 седница 
од којих су 2 одржане електронским путем и 3 телефонским путем. Укупно је 
разматрано 262 тачкe дневног реда,  и  донето је 20 Одлука, 177  Закључака и 
28 Решења.  
 У извештајном периоду запослени су били ангажовани на  пословима у 
свим фазама око организације рада и одржавања 91 седнице сталних и 
повремених радних тела ( израда позива са дневним редом, умножавање и 
слагање материјала за чланове радних тела, израда доставница и слање на 
доставу материјала, провера доставе материјала и могућности присутва на 
седницама, вођење записника, израда донетих аката, достава донетих аката, 
раздуживање и архивирање предмета у вези са одржаном седницом). На 
седницама радних тела у 2014. години, разматрано је 419 тачака дневног реда 
и донето 220 закључака, 24 одлуке и 6 решења.  
   У 2014. години обрађено је 14 одборничких питања и шест иницијатива 
које су поставили одборници на седницама Скупштине општине Инђија и  
који су достављени надлежним субјектима ради прибављања одговора.  

Полазећи од напред наведеног може се закључити да је у 2014. години 
одржано укупно 125 седница органа Општине и радних тела, за које су 
израђени позиви за седнице са дневним редом који је укупно садржао 870 
тачака. Такође, израђена су акта која су произашла из рада Ограна и радних 
тела и то 420 закључака, 169 решења и 5 одлука, израђено и усвојено 125 
записника, а исто толико је седница тонски забележено. Овај број одржаних 
седница и израђених аката имао је за последицу преко 5.000 извршених 
достава позива, материјала и донетих аката како у електронској тако и 
писаној форми. Акта која су у 2014. години донета на седницама Скупштине 
општине и Општинског већа унета су у регистар донетих аката која се воде 
електронски и доступна су свим одборницима, члановима Општинског већа, 
запосленима у Општинској управи и јавним предузећима и установама, 
односно свима који имају инсталиран програм за електронску седницу. 
 Сва општа и појединачна акта органа општине и других субјеката  која 
су донета у 2014. години, сагласно Одлуци о начину објављивања аката у 
општини Инђија („Служ. лист општина Срема“ бр. 6/12), објављена су у 
„Службеном листу општине Инђија“.  

У 2014. години уређено  је и издато 14 бројева „Службеног листа 
општине Инђија“ у којима је објављено 894 акта. Припрему аката за објаву, 
контролу објављених аката и доставу  Службеног листа, вршили су запослени 
на стручним  пословима за Скупштину општине и Општинско веће. 
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Из свега напред изнетог, може се констатовати да су у извештајном 
периоду сви извршиоци у Одељењу за правне и скупштинске послове били 
ангажовани на пословима и задацима у складу са Одлуком о Општинској 
управи и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 
управе општине Инђија и да су сви извршени послови обављени стручно и 
благовремено. 
 

8. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, 
организационе и административно-техничке послове за остваривање 
надлежности и овлашћења председника и заменика председника Општине, 
који се односе на представљање општине у односима према правним и 
физичким лицима у земљи и иностранству. Врши припрему за радне и друге 
састанке председника и заменика председника Општине, прати активности 
на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању 
јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају 
председнику и заменику председника Општине, врши протоколарне послове 
поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних, 
спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и 
друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника 
Општине, врши распоређивање аката и предмета који се односе на 
председника и заменика председника Општине, врши њихово архивирање и 
сређујe документацију у вези са њиховим активностима.  

Током 2014. године Кабинет је обављао задатке у складу са општим 
актима и потребама служби Општине Инђија и председника Општине. 
               У извештајном периоду, Кабинет Председника општине обавио је 
следеће послове и радне задатке: 
1. Припремао је и организовао састанке Председника општине Инђија са 

страним и домаћим инвеститорима и високим званицама;  

2. Припремао је и организовао конференције за новинаре;  

3. Припремао је кампање и медијско праћење рада ОУ, председника, 

помоћника председника, заменика председника, јавних предузећа и 

установа; 

4. Информисао је јавност о свим питањима од значаја за локалну самоуправу; 

5. Сарађивао је са локалним, покрајинским, националним и страним 

медијским кућама, писао текстовe на иницијативу одређених часописа у 

виду промотивних активности Општине; 

6. Спроводио је идеје ка бољем информисању грађана преко информативног 

гласила „Инђија Инфо”, сајта, емисија, брошура, промотивног материјала; 

7. Ажурирао је енглеску верзију општинског сајта и писао вести и 

информације на енглеском језику; 

8. Архивирао је све прес клипинг информације о Општини; 
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9. Писао је говоре за модераторе за све догађаје које организује општина 

Инђија; 

10. Пратио је закључке и функционисање Система 48 и координирао радом ЈП, 

установама и агенцијама; 

11. Спроводио је пројекте и кампање од значаја за локалну самоуправу; 

12. Сарађивао је са партнерским и другим општинама при заједничком 

аплицирању за пројекте као и у другим областима; 

13. Успостављао је сарадњу са међународним и домаћим донаторима, 

учествовао на конкурсима које исти расписују и реализовао пројекте; 

14. Координирао је и организовао припреме пројеката и учешће на свим 

конкурсима које расписује Република Србија, АП Војводине и пратио 

реализацију истих; 

15. Сарађивао је са домаћим и међународним организацијама УСАИД, НАЛЕД, 

СКГО; 

16. Ажурирао је податке у бази података инфраструктурних пројеката који су 

доступни инвеститорима – СЛАП; 

17. Пратио је и организовао Конкурсе за невладине организације; 

18. Комуницирао је са потенцијалним инвеститорима; 

19. Примао је грађане и припремао састанке за потребе председника 

Општине; 

20. Контактирао је са свим Одељењима и Службама ОУ у циљу квалитетније 

комуникације; 

21. Континуирано је сарађивао са донаторима на започетим вишегодишњим 

пројектима; 

22. Вршио је координацију у изради Стратешког плана општине и Акционих 

планова појединих области; 

23. Помагао је у промотивним активностима у циљу остваривања стратешких 

циљева из области социјалне политике, реформе општинске управе, 

развоја људских ресурса, локалног економског развоја, регионалног 

развоја, модернизације комуналних услуга, социјалне политике, заштите 

животне средине, урбанистичког планирања, енергетске ефикасности, 

успостављање међунардоне сарадње, реализација пројеката од значаја за 

локалну самоуправу; 

24. Помагао је у раду и функционисању Канцеларије за младе, помагао при 

организацији промоција, манифестација, комуникацији са еколошким 

организацијама, волонтерским организацијама, министарствима и другим 

локалним  Канцеларијама за младе. Учествовао је у акцијама, семинарима, 

радионицама и едукацијама; 

25. Помагао је у раду и функционисању Канцеларије за инклузију Рома, 

помагао у обезбеђивању средстава и логистике за реализацију пројеката, 
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активности, едукације, као и при сарадњи и комуникацији са 

министарствима, страним донаторима и слично; 

26. Координирао је и комуницирао са удружењима грађана, КУД-овима, 

клубом привредника, спортским клубовима;  

27. Радио је на унапређењу општинског сајта и интернет портала;  

28. Редовно ажурирао друштвене мреже општине Инђија (Facebook, Tweeter, 

Instagram) у сврху побољшања комуникације са грађанима, као и налога 

председника општине Петра Филиповића на друштвеним мрежама 

Facebook и YouTube; 

29. Радио је на изради Стратегији локалног економског развоја општине 

Инђија 2014-2020; 

30. Радио је на изради Стратешког плана општине Инђија 2015-2020; 

31. Радио је на ревизији и изради Стратегије одрживог развоја општине 

Инђија 2015-2020; 

32. Радио је на изради Програма капиталних инвестиција општине Инђија 

2015 – 2019; 

33. Анализирао је реализације пројеката предвиђених Стратешким планом 

општине Инђија; 

34. Координирао је радом са Агенцијама за ИТ, АЕРИ, АРРИ, Туристичком 

организацијом општине Инђија и Месних заједница (помоћ при 

пројектним активностима, уговарање састанака); 

35. Реализовао је и организовао све манифестације у Општини које су од 

значаја за локалну самоуправу; 

36. Организовао је доделу стипендија студентима, рачунара вуковцима, 

прославе и друге свечаности; 

37. Пружио је логистичку подршку приликом свечаних отварања фабрика – 

припреме говора за модераторе, координација медијског покривања 

догађаја, праћење медија у периоду који следи; 

38. Успостављао међународну сарадњу; 

39. Редовно је ажурирао све података на сајту, као и упитнике и формуларе 

које достављају одређена министарства и покрајински секретаријати, 

Стална конференција градова и општина; 

40. Штампао службене листове општине Инђија; 

41. Обављао остале послове по налогу Начелника ОУ и Председника општине   
       Инђија. 
 

ЗАКЉУЧНА  РАЗМАТРАЊА 
 
 
   У извештајном периоду, а у циљу благовременог и законитог 
извршавања послова и задатака Општинске управе, као и ради праћења рада 
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свих основних организационих јединица и неопходне координације у 
њиховом раду, Начелник Општинске управе је, према потреби, одржавао 
Колегијуме са руководиоцима основних организационих јединица, 
стављајући више акценат на индивидуалне разговоре са начелницима 
Одељења, ради бољег сагледавања рада сваког појединачног Одељења. На 
одржаним седницама и састанцима постигнут је потпуни увид у рад свих 
Одељења, а самим тим и у рад и ажурност Општинске управе као јединственог 
органа.  
 Постојећа квалификациона структура запослених и број извршилаца, 
иако је недовољан, обзиром да је на снази ткз. „забрана запошљавања у јавном 
сектору“ обезбедила је благовремено и стручно обављање послова.  

Такође, може се констатовати да је Општинска управа стручно и у року, 
извршавала своје обавезе све захваљујући посебном залагању запослених, јер 
је морала бити извршена концетрација нових послова у оквиру истог броја 
извршилаца, због поменуте забране повећавања броја запослених у јавном 
сектору.  
  Што се тиче техничке опремљености Општинске управе, у току 2014. 
године, је извршена  набавка нове рачунарске опреме, у обиму превиђеном 
Планом јавних набавки за 2014. годину, која је једним делом задовољила 
потребе организационих јединица Општинске управе.  У току текуће године, а 
у складу са Планом јавних набавки за 2015. годину, прибавиће се недостајућа 
опрема за потребе рада органа Општине Инђија. 
              Из појединачних извештаја руководилаца унутрашњих 
организационих јединица,  може се видети обимност рада Општинске управе 
као јединственог органа, број запримљених предмета у извештајном периоду 
и њена ажурност. Из предњег се да закључити да је Општинска управа  
спремна да обезбеди доследну примену закона, спровођење управног 
поступка у коме се одлучује о правима и обавезама грађана и других правних 
лица, као и свих других активности које се од ње очекују, на један ефикасан, 
законит и целисходан начин.  

                                   
                                                                                                     Начелник,  
                                                                               дипл. правник  Милорад Божић  


