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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
24321 МАЛИ ИЂОШ 
ул. Главна бр.32.  
Тел. 024/730-003 
ПИБ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: 101434697 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08695059 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8223000269   
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 75110 

 
На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС" број 12/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутства за 
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС" број 68/2010) 
органи општине Мали Иђош и Општинска управа Мали Иђош су у октобру месецу 2014. 
године објавили Информатор о раду органа општине Мали Иђош и Општинске управе Мали 
Иђош. 
 

Информатор је усвојен од стране Општинског Већа дана 10. 10. 2014. године, која је и 
последња верзија овог документа.  

 
Информатор о раду органа општине Мали Иђош је израђен 2014. године сходно 

новом Упутству о изради и објављивању информатора о раду државног органа („Службени 
гласник РС", број 68/2010). 

 
Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији 

општине Мали Иђош: www.maliidos.com 
 
Заинтересована лица имају право увида у Информатор без накнаде, као и добијање 

штампане копије уз накнаду у Служби за скупштинске послове Општинске управеМали 
Иђош, ул. Главна бр. 32. 

 
Информатор садржи податке о органима општине, надлежностима, овлашћењима и 

обавезама истих о приходима и расходима,поступку подношења захтева за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја и друга питања у складу са Упутством. 

 
Одговорно лице за тачност и потпуност података из Информатора у делу који се 

односи на: 
- Скупштину општине је Председник Скупштине општине Мали Иђош – 
ХалгатоИмре, 
- Председника Општине и Општинско веће општине је Председник општине Мали 
Иђош – Марко Ровчанин, 
- Општинску управу је начелник Општинске управе Мали Иђош – Данило 
Дабовић. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОРГАНА ОПШТИНЕ 
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3. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције 

локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом општине. 
 
Председник Скупштине општине је Халгато Имре. 
Заменик председника Скупштине општине је Дејан Радовановић 
Секретар Скупштине општине је Предраг Кнежевић.  
Скупштина општине има 25 одборника.  
Тел.: 024/730-010, факс: 024/730-010. 
 
Надлежности Скупштине општине: 
 

1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Општине; 
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског 

земљишта; 
7) доноси прописе и друге опште акте; 
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом; 

10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност и њихове статуте, у 
складу са законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
13) бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине бира 

заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 

закону; 
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг; 
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, 

уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности 
пред надлежним органима; 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
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21) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује право на 
локалну самоуправу; 

22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним 
организацијама; 

24) информише јавност о свом раду; 
25) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 
26) разматра и усваја годишњи извештај о раду јавних предузећа, установа и других 

јавних служби чији је оснивач или већински власник општина; 
27) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и 

мањинских права у Општини; 
28) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 

29) усваја етички кодекс понашања функционера;  
доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

30) обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом, и32. даје мишљење о 
законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу. 

 

4. ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Председник општине је Марко Ровчанин, дипломирани инжењер пољопривреде.  
 
Помоћници председника општине су: 
-Ковач Каролј - за област омладине, 
-Керекеш Золтан- за област невладине организације 
-Вукота Радовић–за заштиту животне средине  
 
Тел.: 024/730-003, факс: 024/730-003 
 
Надлежности Председника општине су да: 
 
1. представља и заступа Општину, 
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, 
3. наредбодавац је за извршење буџета 
4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских 
средстава, 
5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у    
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 
програма корисника буџета Општине, 
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6. одлучују о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о 
давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које 
користе органи Општине, уз сагласност дирекције за имовину Републике Србије, 

7. усмерава и усклађује рад Општинске управе, 
8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим Статутом или 

одлуком 
Скупштине општине, 

9. информише јавност о свом раду, 
10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 
Општине, 

11. поставља своје помоћнике у Општинској управи, који обављају послове из 
појединих области, 

12. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности, 
13. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 
Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике Србије односно Аутономне 
Покрајине Војводине који врши надзор над радом и актима извршних органа 
Општине и Општинске управе. 

 
 
 
 
 
 

5. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 
 
Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве је осниван од стране Скупштина 
општине.  
Скраћена фирма Јавног предузећа је : „ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош“  
Седиште јавног предузећа је у Малом Иђошу, Улица Главна 32. 
 
Органи јавног предузећа су: 

 Директор 
 Управни одбор 
 Надзорни одбор 

 
Директор Јавног предузећа је Сабо Ференц, инжењер електротехнике. 
 
Тел: 024 730 070; факс: 024 730 070 
 
Управни одбор ЈП има свог председника и заменика, који се бирају из редова чланова 
Одбора на првој седници.Одлуке Управног одбора доносе се већином гласова свих 
чланова. Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године. 
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Делатност Јавног предузећа: 
 

1. Обезбеђивање уређивања и комуналног опремања грађевинског земљишта и 
старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта 

2. Одржавање, заштита, развој и управљање путевима и улицама у насељима 
3. Одржавање, обнављање, унапређење, побољшање и опремање комуналних објеката 

заједничке комуналне потрошње 
4. Обезбеђивање инвестиционог и текућег одржавања пословних просторија и гаража 

на којима је носилац права управљања Општина Мали Иђош, издавање истих у 
закуп и наплата уговорене закупнине 

5. Обезбеђење инвестиционог и текућег одржавања зграда, станова и заједничких 
просторија у државној својини 

 
 

 
6. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 
Општинско веће општине је извршни орган општине. 
Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, као и 9 

чланова Општинског већа. 
Председник општине је Председник Општинског већа. 
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 
 
Изабрани чланови Општинског већа су: 
 

1) КОВАЧ КАРОЉ - задужен за пољопривреду  
2) НАЂ ЗИТА - задужен за пројекте и информисање 
3) ЛИНКА МИКЛОШ- задужен за просвету и културу 
4) ЛУКАЧ КЛАРА- задужен за социјална питања, 
5) СИЂИ ИШТВАН, задужен за комуналну делатност 
6) ЈУХАС АТИЛА, задужен за туризам 
7) ДРАГОЉУБ ШАБАН, задужен за месне заједнице , 
8) САНДРА РОГАНОВИЋ, задужен за безбедност и међунационалне односе 
9) ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ – задужен за енергетику 

 
Канцеларија чланова Општинског већа у који су у сталном радном односу се налази 

у Малом Иђошу, Главна 32. 
 
 
Волонтери: 
 

1) Митра Ивеза, кординаторка за канцеларија за младе, 
2) Чоре Роберт, саветник за консултовање из области инвестирања 
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3) Пеко Коњевић , саветник за консултовање из области међуопштинске и 
међурегионалне сарадње 

4) Обрад Богдановић, саветник за консултовање из области економије и привредне 
сарадње 

 
Надлежности Општинског већа општине су: 
 
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, 
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине, 
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не 

донесе буџет пре почетка фискалне године, 
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком 
које доноси Скупштина општине, 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Општине, 

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике Србије односно Аутономне Покрајине Војводине, 

7. поставља и разрешава начелника Општинске управе, 
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности, 
9. информише јавност о свом раду, 
10. доноси Пословник о раду на предлог Председника општине. 

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 

 
 

7. ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
Општинска управа образује се као јединствени орган за вршење управних послова у 

оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине 
општине, Председника општине и Општинског већа, као и поверене послове из 
надлежности Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине. 

 
Начелник Општинске управе Мали Иђош је Данило Дабовић дипл. правник. 

Постављен Решењем Општинског већа општине Мали Иђош бр. 06-1-15/2014-1 од 
09.09.2014. године на мандатни период од 5 година. 

Тел.: 024/731-425, факс: 024/730-003 
 
Надлежности Општинске управе су: 
 
1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник 
општине и Општинско веће; 
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2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и 
Општинског већа; 
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима 
грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих      
аката Скупштине општине; 
5. извршава закона и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник 
општине и Општинско веће; 
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и 
поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине по потреби, а најмање једном годишње. 
 
На Правилник о унутрашњем уређењу Општинске управе и систематизацији радних 

места Општинско веће општине је дало сагласност дана 11.08.2014. године, а на измене 
истог 13.08.2014. године. Према наведеном акту систематизовано је укупно 51 извршилаца.  
 

У Општинској управи образоване су: 
 

I. Кабинет председника општине 
II.  Одељење за буџет, финансије, грађевинарство и имовинско-правне послове 
III.  Одељење за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове, заштиту 

животне средине  
IV.  Одељење за општу управу, друштвене делатности и опште,  заједничке послове 

и општински услужни центар 
 

 
 

7.1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
Председник општине има 3 помоћника: 
 

1. Помоћник председника општине за омладину; 
2. Помоћник председника општине за послове пољопривреде, урбанизма, комуналних 
делатности и заштите човекове околине 

3. Помоћник председника општине за послове за област социјалне заштите 
 
Напомена: Помоћника председника општине поставља председник општине на 
мандатни период од 4 године са правом поновног постављења на ове послове. 

 
7.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
Руководилац Одељења је Барањи Силард, дипл. економиста. 
Телефон: 024/731-427 
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Број канцеларије: 13 
 
У оквиру Одељења за буџет ,финансије, грађевинарство, и имовинско-правне 

послове образују се: 
II.1 Група  послова за трезор и управљање готовином 
II.2 Група послова за буџет и  трезорско рачуноводство 
II.3 Група локалне пореске администрације 
II.4 Група послова за урбанизам и грађевинарство 
II.5 Група за имовинско-правне послове и радне односе 
 

Одељење за буџет ,финансије , грађевинарство, и имовинско-правне послове врши: 
 

- финансијско планирање, односно пројектовање и праћење прилива укупних 
примања и текућих расхода на рачун трезора, 

- управљање готовином ради обезбеђења ликвидности консолидованог рачуна 
трезора, 

- контрола расхода, односно благовремено преузимање обавеза од стране буџетских 
корисника, 

- стручне послове израде општег биланса јавних прихода општине, јавних расхода 
који се финансирају из буџета Општине, 

- послове припреме нацрта буџета Општине, 
- послове вођења евиденција о средствима буџета, посебних рачуна и подрачуна и 

буџетских фондова, 
- послове праћења остваривања и коришћења средстава буџета, посебних рачуна и 

подрачуна и буџетских фондова, 
- послове доношења планова (месечне, кварталне) за извршење оптшинског буџета и 

сачињавање извештаја о извршењу буџета, директних и индиректних корисника 
буџетских средстава 

- одобравања апропријација на бази усвојених годишњих финансијских планова 
корисника буџетских средстава, 

- послове израде нацрта завршног рачуна буџета Општине, и консолидованог 
завршног рачуна, 

- вођење главне књиге трезора, 
- друге стручне и административне послове у вези буџета Општине, 
- припремање финансијског плана Општинске управе и других општинских органа, 
- послове израде завршног рачуна Општинске управе и других оптшинских органа, 
- праћење, анализирање и извештавање о стању средстава Општинске управе и 

других општинских органа, 
- вођење помоћних књига и евиденција, односно обавља 

књиговодствено-рачуноводствене послове, послове финансијско-материјалног 
пословања, послове ликвидатуре и обрачунске послове, 

- послове књижења вредности средстава и имовине Општине и оптшинских органа, 
- послове осигурања, 
- послове организовања и праћење спровођења инвентарисања, 
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- послове везане за јавне набавке, 
- управне, надзорне и друге послове при непосредном спровођењу Закона и других 

прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма 
- управне, надзорне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа 

из области урбанизма и коришћења градског-грађевинског земљишта,, 
- управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа, чије 

је непосредно спровођење поверено општини у области имовинско-правних 
послова (експропријација, комасација, арондација, национализација земљишта, 
враћање земље), 

- управне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа из 
области имовинско-правних послова (управни поступак у стамбеној области, 
послови заштите, очувања и евиденције непокретности општине, управљања, 
коришћења и располагања непокретностима Општине), 

- послове у вези непокретности на којима Општина има право располагања и послове 
заштите имовинских права и интереса Општине (поступци у вези одређивања 
закупца у општинском стану, послови у вези установљавања службености на 
оптшинској некретнини, послови у вези утврђивања сувласништва због улагања, 
јавно надметање за издавање у закуп или продаја непокретности, поступци за 
враћање земљишта, покретање поступка експропријације у случајевима где је 
Општина крајњи корисник као и у грађевинском реону, поступци за одређивање 
правичне накнаде за експроприсану имовину) и 

- друге стручне, административне и техничке послове везане за извршење послова из 
делокруга овог Оделења и послове које јој повери Скупштина општине,  
Председник општине и начелник Општинске управе. 
 

 
7.3.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
Руководилац Одељења је Бачи Габор, дипл. Инжењер пољопривреде . 
Телефон: 024/730-166. 
Број канцеларије: 14 
 

У оквиру одељења за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине образују се: 

III.1. Група послова надзора заштите животне средине 
III.2. Група послова заштите животне средине, пољопривреде и стамбених односа 
III.3. Група послова комуналне инспекције 
IV.4.Група послова за локални економски развој 
 

Одељење за, привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове , заштиту 
животне средине врши: 
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- управне, надзорне и друге послове поверене Општини у стамбеној и комуналној 
области, 

- послова планирања развоја самостално или у склопу локалних, државних и 
међународних програма развоја 

- управне, надзорне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа 
из области стамбено-комуналне делатности, локалних путева, улица и других 
објеката од општинског значаја, заштите и унапређење природних добара и животне 
средине, 

- послове праћења рада јавних предузећа чији је оснивач општина и вршење надзора 
над радом тих јавних предузећа у границама оснивачких права општине, 

- послове доношења и спровођења инвестиционих програма које води општина, 
- послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области 

занатства, туризма, угоститељства и трговине у привредним и другим областима од 
интереса за општину, 

- послове у вези утврђивања цена у области комуналних и других услуга, 
- послове у области пољопривреде, заштите, коришћења, унапређења пољопривреде, 

шума и воденог и животињског света, водопривреде, индустрије, занатства, 
приватног предузетништва, трговине, привредног развоја, туризма и другим 
областима које по закону и другим прописима државни органи повере Општини, 

- послове организовања заштите грађана и материјалних добара од елементарних и 
других већих непогода, 

- послове комуналне  инспекције и иснпекцијски надзор у делу заштите животне 
средине, 

- послове припреме, израде и предлагања нацрта аката из делокруга рада Одељења  и  
- стручне, административне, техничке и друге послове које му повери Скупштина 

оптшине, Председник оптшине и начелник Општинске управе. 
 
 

7.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Руководилац Одељења је Атила Новак, мастер правник. 
Телефон: 024/731-425. 
Број канцеларије: 15 
 
У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности образују се: 
IV.1. Група за информатику 
IV.2. Група за нормативну делатност и правну помоћ 
IV.2.1 Група за скупштинске послове  
IV.3. Општински услужни центар 
IV.4. Група за општу управу, друштвене делатности и опште послове 
 
У оквиру Групе за општу управу образују се уже организационе јединице: Месне 

канцеларије (МК), и то: 
- МК Ловћенац, 
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- МК Фекетић. 
 
 

Одељење за општу управу и друштвене делатности врши: 
- послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно 

спровођење законом поверено општини у области: друштвене бриге о деци, дечијег 
додатка, права породиља, социјалне заштите и инвалидско-борачке заштите, као и 
основног образовања, 

- послове праћења стања старања о задовољавању потреба грађана, као и управне и 
друге стручне послове у непосредном спровођењу општинских прописа у области: 
културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
спорта и техничке културе, јавног обавештавања, хуманитарних организација и 
другим областима од непосредног интереса за грађане, 

- послове праћења рада установа чији је оснивач општина и вршење надзора над 
радом тих установа у границама оснивачких права општине, 

- праћење правила и коришћења средстава посебних рачуна и прорачуна и припрему 
планова за извршавање обавеза, као и извештаја и анализа о извршавању обавеза, 

- управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је 
непосредно спровођење поверено општини у области вођења матичних књига, 
држављанства, брака, личног имена, матичних бројева грађана, бирачких спискова 
и канцеларијског пословања, писарнице, архиве, оверу потписа, преписа и 
рукописа, послови у вези избеглица и друго, 

- послове избора одборника за Скупштину општине и спровођење општинског 
референдума, 

- послове у вези са радним односом запослених у Општинској управи као и изабраних 
и постављених лица у Општини и вођење евиденције у области рада, 

- послове примања, евидентирања, административно-техничке обраде и 
распоређивање у рад аката, отпремање поште, послове развођења и чувања 
предмета, 

- послове коришћења, одржавања и чишћења зграде и простора, обезбеђења зграда и 
других услова рада за органе Општинске управе, 

- послове у вези са управљањем, текућим инвестиционим одржавањем објеката и 
опреме општине, 

- услуге превоза и одржавање возила, 
- послове пружања правне помоћи грађанима и правним лицима у случају да 

поступак правне помоћи није у супротности са интересима општине, 
- припреме за сачињавање нацрта аката из свог делокруга рада који доноси 

Скупштина општине и Председник општине, 
- послове информатике и аутоматске обраде података, 
- административно-стручне послове за потребе Скупштине општине, Председника 

општине, Општинског већа, Општинске управе, њихових радних тела и одборника 
Скупштине општине, 

- правне послове за потребе Скупштине општине, Председника општине, 
Општинског већа, Општинске управе и њихових радних тела, 
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- послове израде нацрта аката, 
- припремања и организовања седница и вођења и израде записника са седница 

Скупштине општине, Општинског већа Општинске управе и њихових радних тела, 
- послове превођења и лекторисање материјала за органе општине и њихова радна 

тела, 
- информационо-документарне, дактилографске и протоколарне послове за потребе 

органа општине и њихових радних тела, 
- послове умножавања материјала за потребе органа општине и њихових радних тела, 
- друге послове које повере Скупштина општине, Председник општине и начелник 

Општинске управе. 
- друге послове које повере Скупштина општине, Председник општине и начелник 

Општинске управе. 
 
Канцеларија за локални економски развој 
 
Седиште Канцеларије је на адреси Мали Иђош, Главна 32, дворишна зграда II/201 
 
Контакти канцеларије: 024/731-422 
 
Контакт особе су: 
 

- ЗабошТибор 
- ДудашМариа 
- Пешикан Драгана 
- Ђорђевић Милан 

 
Канцеларија за локални економски развој делује у два основна правца: 
 

1. привлачење домаћих и страних инвестиција, 
2. помоћ постојећој пословној заједници. 

 
Задаци Канцеларије за Локални Економски Развој: 
• Привлачење нових домаћих и страних директних инвестиција  
•Сарадња са бројним субјектима који су повезани са локалним економским развојем 
• Управљање пројектима  
• Стратешко планирање  
• Подстицање запошљавања 
• Подршка МСП сектору и предузетницима  
•Имплементација пројеката који доприносе унапређену положаја маргинализованих 
група  
• Формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој  
• Директна подршка локалној пословној заједници 
• Праћење законске регулативе  
• Промоција привредних потенцијала и предности општине Мали Иђош 
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7.5. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Служба за скупштинске послове образује се као јединствена организациона целина.  
 
Службом руководи секретар Скупштине општине по функцији. Телефон: 
024/730-003,лок. 111 факс: 024/730-003.  
 
Служба за скупштинске послове врши: 
 

- прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање  
аката са новонасталим променама. 

- административно-стручне послове за потребе Скупштине општине, Председника 
општине, Општинског већа, Општинске управе, њихових радних тела и одборника 
Скупштине општине, 

- правне послове за потребе Скупштине општине, Председника општине, 
Општинског већа, Општинске управе и њихових радних тела, 

- послове израде нацрта аката које доноси Скупштина општине, Председник 
Општине и Општинско веће, предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси 
начелник Општинске управе, 

- припрема и организује седнице и води и израђује записнике са седница Скупштине 
општине, Општинског већа Општинске управе и њихових радних тела, 

- послове превођења и лекторисања материјала за органе општине и њихова радна 
тела, 

- информационо-документарне, дактилографске и протоколарне послове за потребе 
органа општине и њихових радних тела, 

- послове умножавања материјала за потребе органа општине и њихових радних тела, 
- друге послове које повере Председник Скупштине општине, Председник општине и 

начелник Општинске управе. 
 
 
 
 
8. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 
Правила у вези са јавношћу рада органа општине су регулисана Статутом општине 

Малог Иђоша(„Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008, 6/2010), Пословником 
Скупштине општине Малог Иђоша („Службени лист општине Мали Иђош", број 20/2008) и 
Пословником Општинског већа општине Малог Иђоша („Службени лист општине Мали 
Иђош" број:04/2008). 

 
Рад органа Општине је јаван. Јавност рада по правилу обезбеђују се: 
 
1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације, 
2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим Статутом и одлукама 

органа Општине. 
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3. у другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа 
општине. 
 
4. Општина своје информације и обавештења објављује и на језицима и писмима 
националнихмањина који су у службеној употреби у Општини. Седнице Скупштине 
општине су јавне. 
 
За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине. 
 
Скупштина на образложени предлог председника Скупштине, Председника 

општине, Општинског већа општине и најмање 1/3 одборника може одлучити, да седница 
не буде јавна због разлога безбедности и других разлога утврђених законом, који се 
констатује пре утврђивања дневног реда. О предлогу одлучује Скупштина општине без 
расправе. Рад Већа је доступан јавности. 

 
За јавност рада Већа одговоран је председник Већа. 
 
Јавност рада обезбеђује се позивањем представника средстава јавног информисања 

на седнице Већа, издавањем саопштења за јавност са одржаних седница, одржавањем 
конференција за штампу или на други начин којим се обезбеђује да рад Већа буде доступан 
јавности. 

 
Веће може дати службено саопштење за штампу и друга средства јавног 

информисања са одржаних седница или поводом питања везаних за рад и одлучивање 
Већа. 

 
Приликом разматрања важнијих питања, Веће на седници одређује начин на који ће 

о томе бити обавештена јавност. 
 
 
 
 

9. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 
Надлежности, овлашћења и обавезе органа општине су описане у поглављима 3., 4., 
5. и 6. 

 
 

10. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 
Органи општине примењују законе и подзаконске акте Републике Србије, Одлукеи 

друге акте Аутономне Покрајине Војводине и Општинске одлуке и друге опште акте 
донете од стране Скупштине општине приликом извршавања послова из своје 
надлежности, односно послова из оквира права и дужности Републике који су јој законом 
поверени, као и послове које јој повери АП Војводина својом одлуком. 
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11. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМЛИЦИМА 
 
Услуге које пружају органи општине произилази из њихових надлежности. Захтеви 

за остваривање одређених права се могу добити у Услужном центру у згради Општинске 
управе. 

У услужном центру странке се примају од 8,00 - 14,00 часова. 
 
У услужном центру су распоређени радници из свих Одељења и Службе за наплату 

јавних прихода, који опслужују странке. 
 

Пријем поднесака и аката врши писарница Општинске управе од 8,00 до 14,00 
часова. Број телефона: 024/730-110 локал 123, 
 
 

12. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Поступак ради пружања услуга је наведен на захтевима. (потребан прилог, износ 

административне таксе итд.), а детаљније информације се могу добити од надлежних 
Одељења -обрађивача захтева. 
 

13. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
Број примљених предмета у 2013. години према евиденцији писарнице Општинске 

управе је: 638. 
 

14. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 
Одлуку о буџету општине Мали Иђош за 2014. г. је донела Скупштина општине на 

седници одржаној дана 27.12.2013.г. која је објављена у „Службеном листу општине Мали 
Иђош" број 23/2013. г. Одлука се налази на веб страници општине у банеру „службени 
листови". 
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15. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2012 - 01.04.2014 године 
 
Табела 1  

 Број поступака 
Исход поступака јавних набавки Јавне набавке Јавне набавке 

 велике вредности мале вредности 
Успешно спроведени 1 2 
Обустављени - - 
Поништени делимично - - 
Поништени у целини - - 
Укупно 1 2 

 
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ЗА 

ПЕРИОД 01.04.2014 - 01.07.2014 године 
 

Табела 1  

 Број поступака 
Исход поступака јавних набавки Јавне набавке Јавне набавке 

 велике вредности мале вредности 
Успешно спроведени 2 9 
Обустављени - - 
Поништени делимично - - 
Поништени у целини - - 
Укупно 2 9 

 
 
 
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА ПЕРИОД 01.07.2014-01.10.2014 године 
 
Табела 1  

 Број поступака 
Исход поступака јавних набавки Јавне набавке Јавне набавке 
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 велике вредности мале вредности 
Успешно спроведени - 3 
Обустављени - 1 
Поништени делимично - - 
Поништени у целини - - 
Укупно - 4 

 

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

Државна помоћ- трансфери од других нивоа 

власти 
 
 
Трансферна средства у 2013. години 
 

У 2013. години општини Мали Иђош дозначена су 17.228.532,26 динара као 
ненаменска трансферна средства од АП Војводине. 

 
Као текући наменски трансфери из буџета АП Војводине дозначени су општини: 

- износ од 120.000,00 динара за израда комуналног информационог система, 
- износ од 2.104.788,00 динара за трошкове превоза ученика од месец јан. до дец. 
- износ од 1.540.000,00 динара за трошкове превоза студената од месец јан. до септ., 
- износ од 1.460.000,00 динара за социјалне услуге, кућне неге и помоћ старим 
лицима, 
- износ од 200.000,00 динара за поправку крова дома културе у Малом Иђошу, 
- износ од 2.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања – 
јавни радови, 
- износ од 595.000,00 динара за унапређење општинских капацитета – Клер, 
- износ од 50.000,00 динара за организовање традиционалне литерарни дани 

ИмреаЧепеа у Малом Иђошу, 
- износ од 80.000,00 динара за учешће на ИнвестЕкспо 2013 у Новом Саду, 
- износ од 200.000,00 динара за израду и постављање табли у МЗ. Мали Иђош, 
- износ од 90.000,00 динара за израду и постављање табли у МЗ. Фекетић, 
- износ од 229.184,00 динара за учешће у пројекту „ИПА-МЕД И ВИШЊА“.   

 
Капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине односе се на следеће: 

- износ од 1.000.000,00 динара за изградња комуналног информационог система, 
- износ од 742.000,00 динара за опремање пољочуварске службе, 
- износ од 900.000,00 динара за изградња и повезивања бунара Б-4 у Малом Иђошу, 
- износ од 120.000,00 динара за набаве полице за библиотеку у Малом Иђошу, 
- износ од 47.400,00 динара за набавке књиге за библиотеку у Малом Иђошу, 
- износ од 650.000,00 динара за унапређења општинских капацитета Клера, 
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- износ од 681.024,84 динара за изградњу и опремање бунар Б-4 у Малом Иђошу, 
- износ од 521.139,42 динара за изградњу и опремање бунар БЛ-1 у Ловћенцу, 
- износ од 856.800,00 динара за израду главног пројекта реконструкције водоводне 

мреже у Фекетићу, 
- износ од 2.024.457,00 динара за хотспот и видео надзор на раскрсницама општине 

Мали Иђош, 
- износ од 916.738,40 динара за ућешће у пројекату „ИПА-МЕД И ВИШЊА“. 

 
Трансферна средства у 2014. години 

У 2014. години општини Мали Иђош дозначена су 10.200.000, 00 динара као 
ненаменска трансферна средства од АП Војводине. 

 
Као текући наменски трансфери из буџета АП Војводине дозначени су општини: 

- износ од 2.200.000,00 динара за трошкове намењени за превоз ученика у средњим 
школама, 
- износ од 2.000.000,00 динара за накнаду за образовање културу, науку и спорт – 
намењено за накнаду превоза и смештаја ученика и студената  
- износ од 4.000.000,00 динара за уређење атарских путева и одводњавање 

пољопривредног земљишта у месним заједницама 
- износ од 2.000.000,00 динара за уређење пољочуварске службе. 

 
 
Капитални наменски трансфери из буџета АП Војводине односе се на следеће: 
Општини Мали Иђош у 2014.години дозначени су капитални наменски трансфери 
од АП Војводине за следеће намене: 

- износ од 6.579.875,00 динара за изградња инфраструктуре индустријског парка, 
- износ од 2.053.572 динара за санацију центра за дневни боравак деце, 
- износ од 3.349.697,00 динара за замену прозора и адаптација крова и просторија у 
згради МЗ Ловћенац 

износ од 6.776.121,00 динара за завршетак надоградње учионица на школи "Вук 
Стефановић Караџић" у Ловћенцу 

- износ од 3.644.720,00 динара за замену прозора у школској згради у Ловћенцу, 
- износ од 4.599.709,00 динара за реконструкцију јавне расвете, 
- износ од 5.921.538,00 динара за санирање куглане у Фекетићу, 
- износ од 10.000.000,00 динара заизградња саобраћајнице у индустријској зони 

општине Мали Иђош-приступне саобраћајнице-Млински пут, 
- износ од 5.000.000,00 динара за Изградња општинске регионалне водоводне мреже 

са фабриком воде 1.фаза подсистем Мали Иђош са бунаром Б4 и подсистем 
Фекетић, 

- износ од 27.960.000,00 динара за санацију локалног пута са асфалтном масом, 
- износ од 15.000.000,00 динара за санацију ојачање коловозног застора у насељу 

Фекетић,  
- износ од 15.000.000,00 динара за ревитализацију постојећих локалних 

саобраћајница на територији МЗ Ловћенац, 
- износ од 10.000.000,00 динара за санирање месне пијаце у Фекетићу, 
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- износ од 25.000.000,00 динара за санирање дворишне зграде Дома културе у 
Фекетићу, 

- износ од 2.965.000,00 динара за санирање простора око ОШ "Никола Ђурковић", 
- износ од 3.134.000,00 динара за санирање простора око спортске хале у Фекетићу, 
- износ од 40.000.000,00 динара за изградња саобраћајнице и санација-ојачање 

коловозног застора у насељу Мали Иђош, 
- износ од 20.000.000,00 динара за ревитализацију постојећих локалних 

саобраћајница на територији МЗ Ловћенац, 
- износ од 20.000.000,00 динара за санација - ојачање коловозног застора у Фекетићу. 

 
17. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 
Плате именованих, изабраних и постављених лица у органима и организацијама 

општине Мали Иђош, као и запослених у Општинској управи Мали Иђош регулисане су 
следећим прописима: 

- Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС", број 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011 и 99/2011), 

- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", број 44/2008 - 
пречишћен текст и 
2/2012) 

- Правилником о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у општинској управи Мали Иђош  („Службени лист Мали 
Иђош", број 18/2008, 13/2009), 

Накнаде одборника и скупштинских комисија регулисане су Одлуком о утврђивању 
висине накнаде и других трошкова одборника Скупштине општине и чланова радних тела 
Скупштине општине Мали Иђош („Службени лист Мали Иђош", број 2/2005, 2/2007, 
10/2008 и 2/2012). 

 

18. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Кумунални преглед по контовима – Стање по контима 

За период: 01.01.2013 – 31.12.2013 

  
Шиф

ра 
конта 

Набавка вредност 
Исправка вредности 

из предходног 

периода 

Исправка 

вредности из 

текућег периода 

Исправка 

вредности 

-укупно 

Вредност на дан 

31.12.2013 

01112
5 

Остале пословне зараде     

01112 31,344J04.48 18,578,855.27 331,049.41 18,909,904,6
8 

12,434,799.80 
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01115
1 

Водовод     

01115 3,254,000.00 412,715.67 42,302.00 455,017,67 2,798,982.33 
01121
1 

Опрема зс копнени саобраћај     

01121 8,217,817,69 5,283,089,10 003,117,84 6,286,206.94 1,931,610.75 
01122
1 

Канцеларијска опрема     

01122 5,915,309.66 1,724,629,13 615,155.49 2,339,784,62 3,575,525.08 
01122
2 

Рачунарска опрема     

01122 2,477,981.52 1,501,197.84 361,176.49 1,862,374.33 615,607,19 
01122
3 

Комуникациона опрема     

01122 301,131.22 184,584.00 20,046.04 204,630.04 96,50118 
01122
4 

Електронска и фотографска 
опрема 

    

01122 3,785,622.37 1,124,255,96 364,930,25 1,489,186,21 2,296,436,16 
01122
5 

Опрема за домаћинство и угоститељство    

01122 46,371.26 30,593,40 5,974,04 36,567.44 9,803.82 
01131
0 

Остала некретнине и опреме     

01131 3,849,875.95 2,399,776.85 479,955.37 2,879,732.22 970,143.73 
    011320 
011320 991,666.70 495,833.35 99.166,67 595,000,02 396,666,68 

011328 
011328 799,011.04 439,456.05 87,891.21 527,347,26 271,663.78 
014111 Пољопривредно земљиште     
014111 9,564,228.90 0.00 0.00 0,00 9,564,228.90 
014112 Грађевинско земљиште     
014112 12,382,197.52 0.00 0,00 0,00 12,382,197.52 
Ukupno 82,929,918.31 32,174,986.62 3,410,764,81 35,585,751,43 47,344,166.92 

 
19. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 
Место и начин чувања информација у Општинској управи Мали Иђош регулисано 

је Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС" 
број 80/1992) и Упутством о канцеларијском пословању („Службени гласник РС" број 
10/1993 и 14/1993). 

Информације се заводе путем аутоматске обраде података. 
Архивска грађа-носачи информација се чувају у архивским кутијама од картона. 

Сређују се по редном броју, који се добија аутоматском обрадом података, затим по класи, 
која се такође добија аутоматском обрадом података на основу Уредбе о категоријама 



 Информатор о раду органа општине Мали Иђош, ажуриран 1.октобар 2014. 
 

24 

регистратурског материјала с роковима чувања, и на крају се распоређује по години 
настанка. 

Регистратурски материјал који је настао у текућој години уписује се у архивску 
књигу, која представља начин чувања података архивске грађе односно носача 
информација. 

Регистратурски материјал се чува у архивском депоу, који се налази у Малом 
Иђошу, Главна 32. У депоу се налазе металне и дрвене полице, где је смештен материјал. 
Колилчина архивског материјала се изражава у дужним метрима. 

 
 

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЕДУ 
 
У Одељењу за општу управу и друштвене делатности - Одсеку за општу управу - у 

писарници се примају сви поднесци упућени органима општине (Скупштина општине, 
Председник општине, Општинско веће општине и Општинска управа). У навеведеном 
Одсеку - писарници се чувају сви решени предмети у складу са важећим прописима. 

 
21. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ 

ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП 
 
Лицима која имају правни интерес омогућава се увид у списе предмета у надлежној 

организационој јединици Општинске управе Мали Иђош у складу са важећим прописима. 
Путем Е управе омогућава се електронски доступ информацијама и услугама најновије 
вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по 
више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном 
органу који је задужен за спровођење услуге, и све то на сајту: www.euprava.gov.rs 
 

22. ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја у органима општине је одређено. Надлежни руководиоци органа власти су 
председник Скупштине општине, Председник општине, начелник Општинске управе, 
Руководилац оделења за општу управу сходно чл. 38. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац 
информација може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. 

Захтев се налази у писарници у Услужном центру Општинске управе Мали Иђош, 
ул. Главна 32. Орган општине је дужан без одлагања а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид 
документ, који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа. 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Влада Републике Србије прописала је Трошковник, којим је утврдила висину 
нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од 
јавног значаја и на основу кога Општинска управа Мали Иђош обрачунава трошкове 
издавања копије докумената који садржи тражену информацију као и трошкове упућивања 
исте („Службени гласник РС" број 8/2006). 



 Информатор о раду органа општине Мали Иђош, ажуриран 1.октобар 2014. 
 

25 

Од обавезе плааћња накнаде за издавање копије документа који садржи тражену 
информацију ослобођени су: 

-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог посла, 
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради 

остваривања циљева удружења и 
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 

здравља, становништва и животне средине осим, када се ради о информацији која је већ 
објављена и доступна у земљи или на интернету. 

Жалба се може изјавити Поверенику за информације од јавног значаја у року од 15 
дана од дана достављања решења органа општине. 

Адреса Повереника за пошту је: 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26. 

 

У Малом Иђошу, дана 10. 10. 2014. године  


