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На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу
службених возила („Службени лист општине Инђија“,
број 4/19),
Општинско веће опптине Инђија на седници
одржаној дана 24. маја 2022. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „ RENAULT“,модел
MASTER“ регистарске ознаке IN-034- GT , власништво
Општинске управе општине Инђија, даје се на
коришћење Центру за социјални рад „ДУНАВ“, Инђија
и то на период од годину дана од дана потписивања
записника о примопредаји возила.
II
Овлашћује се Председник општине да закључи
Уговор о давању на коришћење службеног возила из
тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међусобна права
и обавезе.
Oвлашћује се Начелник Општинске управе
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању
на коришћење службеног возила, потпише Записник о
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.
III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-36/2022-III
Дана: 24. маја 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гасник Републике Србије“, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 ,
95/18 и 153/20) а у вези чл. 61 ст. 1 тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19), одлучујући по захтеву Специјалне болнице
за неуролошка обољења и пострауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, број: 05-328 од
06.05.2022. године,
Општинско веће опптине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ
ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
Aутономној покрајини Војводине, даје се на
коришћење путничко возило и то:
- Путничко возило марке ЗАСТАВА модел 10,
број шасије: ZFA18800000993877, број мотора:
188А40003795961, година производње 2007, боја 7B
сива светла метализирана, регистарске ознаке IN 035 JZ
II
Возило из тачке I. ове одлуке, у јавној су својини
општине Инђија и дају се на привремено коришћење за
потребе Специјалне болнице за неуролошка обољења
и посстрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари
Сланкамен, и то на период од једне године од дана
потписивања записника о примопредаји возила.
III
Трошкове одржавања, регистрације, осигурања
( укључујући и каско осигурање ) као и остале трошкове
који се односе на коришћење и одржавање путничког
возила сноси Аутономна покрајина Војводина.
IV
Овлашћује се Председник општине, да са
Аутономном покрајином Војводине, закључи Уговор
о коришћењу возила из тачке I. ове одлуке, којим ће
се регулисати права и обавезе уговорних страна, а
Начелник Општинске управе да након закључења
уговора потпише записник о примопредаји возила из
тачке I. ове одлуке.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
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општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-42/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гасник Републике Србије“, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 ,
95/18 и 153/20) а у вези чл. 61 ст. 1 тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19), одлучујући по захтеву Дома Здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ Инђија , број: 01-1470 од
06.06.2022. године,
Општинско веће опптине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ
ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
Aутономној покрајини Војводине, дају се на
коришћење два путничка возила и то:
- Путничко возило марке ЗАСТАВА модел 10,
број шасије: ZFA18800000997812, број мотора:
188А40003823559, година производње 2007, боја 1Б
жута светла метализирана, регистарске ознаке IN 006
CМ и
- Путничко возило марке ЗАСТАВА модел 10,
број шасије: ZFA18800000998676, број мотора:
188А40003827681, година производње 2007, боја 1Б
жута светла метализирана, регистарске ознаке IN 006 CL
II
Возила из тачке I. ове одлуке, у јавној су својини
општине Инђија и дају се на привремено коришћење за
потребе Дома здравља „ Др Милорад - Мика Павловић“
Инђија - Служба кућног лечења и неге, и то на период
од једне године од дана потписивања записника о
примопредаји возила.
III
Трошкове одржавања, регистрације, осигурања
( укључујући и каско осигурање ) као и остале трошкове
који се односе на коришћење и одржавање путничког
возила сноси Аутономна покрајина Војводина.
IV
Овлашћује се Председник општине, да са
Аутономном покрајином Војводине, закључи Уговор
о коришћењу возила из тачке I. ове одлуке, којим ће
се регулисати права и обавезе уговорних страна, а
Начелник Општинске управе да након закључења
уговора потпише записник о примопредаји возила из
тачке I. ове одлуке.

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-43/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 23.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19) и члана 15. став 1. Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације породичних
кућа и станова које се односе на унапређење термичког
омотача, термотехничких инсталација и уградњу
соларних колектора за централну припрему потрошне
топле воде по јавном позиву Управе за финансирање и
подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени
лист општине Инђија“, број 6/22),
Општинско веће општине Инђија дана 23. јун
2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске
санације стамбених објеката на територији општине
Инђија.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2022.
годину („Службени лист општине Инђија“, број
20/21 и 6/22), раздео V Општинска управа, Програм
17 – енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, позиција 495, економска класификација
424 специјализоване услуге, планирана су средства у
укупном износу од 24.000.000,00 динара.
Укупно планирана средства које општина
заједно са средствима Управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности додељује путем
Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,
на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 24.000.000,00
динара, од чега је 12.000.000,00 динара определила
општина Инђија, а 12.000.000,00 динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности,
а за суфинансирање мера из члана 1. ове Одлуке
22.000.000,00 динара, од чега је 11.000.000,00 динара
определила општина Инђија, а 11.000.000,00 динара
Управа за подстицање и унапређење енергетске
ефикасности.
Члан 3.
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката
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у спровођењу мера енергетске санације стамбених
објеката на територији општине Инђија, у складу
са Правилником о суфинансирању мера енергетске
санације породичних кућа и станова које се односе
на унапређење термичког омотача, термотехничких
инсталација и уградњу соларних колектора за централну
припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе
за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
ЈП1/22 („Службени лист општине Инђија“, број 6/22),
спровешће Комисија за реализацију мера енергетске
санације („Службени лист општине Инђија“, број 7/22).
Члан 4.
Јавни конкурс, који је саставни део ове Одлуке,
објављује се на интернет страници oпштине Инђија, а
најава истог и у локалним медијима.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-111/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 29. став 1. тачка 6 и члана
80. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”, број 87/18) и члана 15. став 1. тачка 8. и 15. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија”, бр.
5/2019),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године донело је
ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
УЗБУЊИВАЊЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са прописима уређује
се формирање, организација, опремање, оспособљавање
и функционисање специјализоване јединице цивилне
заштите за узбуњивање општине Инђија.
Члан 2.
Специјализована јединица цивилне заштите
за узбуњивање формира се, опрема и оспособљава за
укључивање јавних сирена у случају:
1. елементарних непогода и других несрећа (по добијању
сигнала из надлежног оперативног центра 112),
2. ратног стања (по добијању сигнала од Центра
Министарства одбране у Сремској Митровици),
И за основно одржавање и поправку уређаја и средстава
система за јавно узбуњивање.
Члан 3.
На основу степена угрожености територије
општине Инђија од елементарних непогода и других
несрећа и утврђеним критеријумима на основу

опасности које су препознате у Процени угрожености
од елементарних непогода и других несрећа и Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
територији општине Инђија образује се специјализована
јединица цивилне заштите за узбуњивање, величине
једног вода, са укупно 40 обвезника цивилне заштите (
команда вода-3 члана, тим за пријем и пренос сигнала-3
члана и два оделења са укупно 34. члана).
Извршилац мобилизације је Председник
општине Инђија, а заменик Сарадник за послове
одбране и цивилне заштите. Мобилизацијско место ће
бити одређено уз сагласност Министарства одбране
Републике Србије. Време трајања мобилизације је 24.
часа.
Члан 4.
Попуна, опремање и обука специјализоване
јединице цивилне заштите за узбуњивање извршиће се
првенствено од добровољаца који су психофизички у
могућности да одговоре обавезама у цивилној заштити и
радно способног становништва чија се знања и вештине
могу искористити за потребе цивилне заштите старости
од 18 до 60 година.
Члан 5.
По формирању специјализоване јединице
цивилне заштите за узбуњивање општине Инђија
и попуне, извршиће се обука и опремање личном и
заштитном опремом у складу са прописима.
Члан 6.
Средства за финансирање система заштите и
спасавања и извршење активности у вези организације,
обучавања и опремања специјализоване јединица
цивилне заштите за узбуњивање , накнада за ангажовање
на задацима цивилне заштите и накнада зараде коју
обрачунава и исплаћује послодавац за лица из радног
односа која су позвана на извршење задатака цивилне
заштите, обезбеђују се из буџета општине Инђија.
Члан7.
У условима ванредног и ратног стања, позивање
припадника специјализоване јединице цивилне заштите
за узбуњивање врши надлежни територијални орган
Министарства одбране.
Када се прогласи ванредна ситуација, у случају
ванредног догађаја, или када постоји непосредна
опасност од настанка елементарне непогоде и
техничко-технолошке несреће, позивање припадника
специјализоване јединице цивилне заштите за
узбуњивање врши Министарство одбране или Штаб за
ванредне ситуације општине Инђија.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 82-1/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 58. став 3. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,
113/17, 113/17-др. закон 95/2018 и 114/21), и члана 4.
Кадровског плана Општинске управе општине Инђија
и Правобранилаштва општине Инђија за 2022. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 20/21 и 6/22),
Општинско већа општине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ OПШТИНЕ ИНЂИЈА И
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се: организационе
јединице и њихов делокруг; руковођење организационим
јединицама; називи и описи радних места; звања у којима
су радна места разврстана; потребан број извршилаца за
свако радно место; врста и степен образовања; радно
искуство и други услови за рад на сваком радном месту
у Општинској управи општине Инђија (у даљем тексту:
Општинска управа) и Правобранилаштву општине
Инђија.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 2.
Општинска управа самостална је у вршењу
својих послова, које обавља на основу и у оквиру Устава,
закона, Статута општине и других аката општине Инђија.
Члан 3.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско већe;
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 Инђија;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем
прописа и других општих аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање
поверено општини Инђија;
6. доставља извештај о свом раду на извршењу послова
из надлежности општине Инђије и поверених послова,
Општинском већу и Скупштини општине, по потреби,
а најмање једном годишње, и то до краја јануара текуће
године за претходну годину;
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина
општине, Председник општине и Општинско веће.
Члан 4.
У
Општинској
управи
организационе јединице су:

унутрашње

- Одељење за финансије;
- Одељење за привреду и инвестиције;
- Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;
- Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове
и заштиту животне средине;
- Одељење за друштвене делатности;
- Одељење за општу управу;
- Одељење за инспекцијске послове;
- Одељење за правне и скупштинске послове.
Члан 5.
У Општинској управи као посебна организациона
јединица образован je Кабинет Председника општине.
У Кабинету Председника општине могу се
поставити два помоћника Председника општине, и то:
- за област међународне сарадње, пројекте и екологију;
- за област економског развоја и пољопривреде.
Организационе и административно-техничке
послове за рад помоћника Председника општине
обављају
унутрашње
организационе
јединице
Општинске управе.
Радни однос у Кабинету Председника општине
заснива се на одређено време, најдуже док траје мандат
Председника општине.
Члан 6.
У Општинској управи се обављају послови
буџетске инспекције и интерне ревизије, које врше
службеници изван унутрашњих организационих
јединица, у складу са законом којим се уређује област
буџетског пословања.
За обављање послова буџетске инспекције и
интерне ревизије утврђују се самостална извршилачка
радна места буџетског инспектора и интерног ревизора,
које усмерава, контролише и руководи њиховим радом
председник, као извршни орган општине.
2. ДЕЛОКРУГ РАДА ОСНОВНИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 7.
Одељење за финансије обавља управне, стручне
и административно-техничке послове. који се односе на
буџетски систем и рачуноводство. Обавља послове, који
се односе на: припрему, доношење и извршење буџета
општине; израду нацрта буџета Општине уз поштовање
система
јединствене
буџетске
класификације,
укључујући и програмску класификацију; припремање
и достављање упутства корисницима буџета за
припрему буџета, са основним економским смерницама;
припремање нацрта одлуке о ребалансу буџета;
израду нацрта одлуке о привременом финансирању;
припремање нацрта решења о одобрењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве; управљање дугом;
праћење буџетских прихода и примања по уплатним
рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и
издатака за директне и индиректне кориснике буџетских
средстава; подношење захтева за отварање наменских
рачуна, праћење, контролу и реализацију примања у
односу на исте; управљање готовинским средствима;
управљање ликвидношћу; праћење кретања масе
зарада запослених у Општинској управи и изабраних,
именованих и постављених лица у органима Општине и
достављање извештаја надлежним органима; контролу
новчаних докумената и инструмената плаћања са
аспекта уговорних обавеза и наменско коришћење
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средстава; финансијско праћење свих уговорених
обавеза и иницирање одговарајућих поступака у случају
неизвршења уговорених обавеза; фактурисање услуга;
усаглашавање потраживања и обавеза; формирање
књиговодствених исправа; припремање нацрта акта о
променама апропријација; ближе уређивање начина
коришћења средстава са подрачуна; обавештавање
буџетских корисника о одобреним расположивим
апропријацијама и квотама; предлагање одлуке о
привременој обустави извршења буџета буџетским
корисницима; састављање консолидованог завршног
рачуна буџета Општине; вођење главне књиге трезора
и осталих пословних књига, са посебном евиденцијом
за сваког директног и индиректног корисника буџетских
средстава; контролу нацрта израде финансијских
планова директних корисника буџета; вођење евиденције
о основним средствима; контролу расхода и преузетих
обавеза; буџетско рачуноводство и извештавање;
финансијско рачуноводствене послове, књиговодствене
послове, благајничко пословање, девизно пословање;
израду извештаја (периодичних и годишњих); израду
извештаја о учинцима (годишњих и полугодишњих);
контролу и праћење извештаја о учинцима достављених
од стране корисника; праћење, контролу и реализацију
капиталних пројеката; праћење, контролу и реализацију
ино пројеката; формирање документације за исплату;
израду свих врста финансијских извештаја у складу
са законом и подзаконским актима; обрачун и исплату
плата, накнада и других примања запослених, одборника,
чланова Општинског већа, радних тела, комисија и др.
и израду извештаја; финансијску контролу програма
пословања јавних предузећа и извештаја о извршењу
истих; припрему документације из делокруга рада
Одељења за финансије за објаву на сајту општине
Инђија и у другим гласилима.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рада, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине
Инђија.
Обавља и друге послове утврђене Законима,
Статутом општине и другим релевантним прописима
из делокруга рада Одељења, по налогу председника
општине и начелника Општинске управе.
Члан 8.
Одељење за привреду и инвестиције обавља
управне, стручне и административно-техничке послове
у области привреде и инвестиција. Обавља послове који
се односе на: подстицање и старање о развоју туризма,
угоститељства, старих заната и осталих привредних
грана; категоризацију туристичких објеката, у складу
са законом; израду пројеката и програма у области
привреде и пољопривреде, а посебно на израду програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини; спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини; обављање послова који се односе на робне
резерве за територију општине, утврђивање њиховог
обима, структуре и припремање годишњег програма
робних резерви; издавање водопривредних сагласности
и водопривредних дозвола; решавање по захтевима
за промену намене пољопривредног земљишта;

послове из области рударско геолошких истраживања
и експлоатације неметаличних минералних сировина;
решавање по захтевима за одобравање дужег радног
времена угоститељских објеката; послове контроле
програма пословања јавних предузећа, њихове
усклађености и садржине прописане законом и другим
прописима; контролу и надзор над стручно техничким
пословима које је Општина поверила јавном предузећу
у смислу извршених услуга, квалитета и анализа рада
и сачињава извештај и информацију о истом; решавање
по захтевима за издавање одобрења за обављање такси
превоза путника, промену података везано за обављање
такси превоза, привремени, односно трајни престанак
обављања делатности такси превоза; организационотехничке послове на управљању системом јавног превоза
путника на територији Општине (израђује предлог
годишњег плана линија и тарифног система, припрема
врсте линија за обављање линијског превоза, организује
обављање превоза по привременим линијама, израђује
предлог реда вожње, врши организационо техничке
послове око наручивања и штампања карата, прати
свакодневно реализацију превоза путника на територији
општине Инђија, прати месечно промену параметара за
измену цене превоза по пређеном километру, предлаже
мере за обављање превоза у случају више силе или
поремећаја у обављању линијског превоза, припрема
извештаје о реализованим пређеним километрима,
оствареном приходу од продаје карата, као и висини
субвенције на месечном и годишњем нивоу и др);
даје сагласност на техничку документацију у складу
са законом који регулише безбедност саобраћаја на
путевима; давање информација и пружање техничке
и стручне помоћи привредницима у регистрацији и
пререгистрацији организационих облика: израду базе
података, праћење, анализу и давање извештаја о стању и
кретању привредних активности на територији општине;
сарадњу са Националном службом за запошљавање у
реализацији мера активне политике запошљавања.
Обавља стручне оперативне, планске и
организационе послове припреме за одбрану и
планирање одбране, стручне оперативне планске и
организационе послове у вези заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама, израду планова одбране од
поплаве и леда, као и праћење реализације истих.
Одељење за привреду и инвестиције обавља
послове из области јавних набавки који се односе на
испитивање тржишта и ефикасно планирање набавки,
припрему плана набавки, спровођење поступака јавних
набавки, објављивање огласа о јавним набавкама,
конкурсне документације. Пружа стручну помоћ
Комисији за јавне набавке, прати извршења уговора
по основу спроведених јавних набавка, прикупља и
евидентира одређене податке о поступцима јавних
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,
састављање и достављање извештаја надлежним
органима, остваривање сарадње са органима и
организацијама који у оквиру своје надлежности
примењују прописе из области јавних набавки.
Обавља послове планирања и реализације
инвестиција значајних за општину који се финансирају
из буџета или из средстава пренетих од других нивоа
власти и врши надзор на реализацији истих, планира и
прати реализацију буџета за инвестиције.
Одељење за привреду и инвестиције, обавља
послове уређивања грађевинског земљишта; утврђивања
нацрта програма уређивања, прибављања и отуђења
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грађевинског земљишта и праћење њихове реализације;
координирања активности у вези са припремом,
организовањем и праћењем процеса израде и реализације
стратегија, програма и планова у области грађевинског
земљишта и инфраструктуре; праћење реализације
стратешких докумената Општине у деловима који се
односе на грађевинско земљиште и инфраструктуру;
координирања послова имовинско-правне припреме,
планске документације, пројектне документације са
надлежним одељењима и јавним предузећима чији је
оснивач Општина; обављање других послове који се
односе на реализацију инфраструктурних пројеката и
пројеката из области грађевинског земљишта; праћење
и спровођење уговора који се односе на реализацију
инфраструктурних пројеката; организује и координира
активности у вези са стручним надзором, изградњом
и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре и
других објеката; организује и координира активности у
вези са техничким прегледом и пријемом објеката.
Одељење издаје уверења или друге исправе о
чињеницама о којима води службену евиденцију.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рада, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине
Инђија.
Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 9.
Одељење за утврђивање и наплату јавних
прихода обавља управне, стручне и административнотехничке послове у области утврђивања, контроле и
наплате изворних прихода општине. Одељење обавља
послове који се односе на: пријем, обраду, контролу и
унос података из пореских пријава; доношење решења о
утврђивању обавеза по основу изворних прихода за које
није прописано да их сам порески обвезник утврђује;
вођење јединственог регистра обвезника и књиговодства
изворних прихода општине; наплату и контролу свих
локалних јавних прихода; канцеларијску и теренску
контролу ради провере и утвђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе; обезбеђење
наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне
наплате локалних јавних прихода; одлагање плаћања
пореског дуга, вођење првостепеног поступка по
изјављеним жалбама пореских обвезника; подношење
захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
вођење јединственог пореског књиговодства; примену
јединственог информационог система; пружање стручне
и правне помоћи пореским обвезницима при примени
прописа којим се регулишу локални јавни приходи.
Одељење издаје уверење или друге исправе о
чињеницама о којима води службену евиденцију.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рада, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине

Инђија.

Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 10.
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
послове и заштиту животне средине обавља управне,
стручне и административно-техничке послове у области
урбанизма, грађења, комуналних делатности, стамбених
послова, имовинско правних послова и послова заштите
животне средине.
Обавља послове који се односе на: припрему,
доношење, евидентирање и чување планских
докумената; израду програмских задатака за израду
планских докумената, организовање стручне контроле
и јавни увид планских докумената и урбанистичких
пројеката; обезбеђивање копије катастарског плана и
дигиталних записа катастра подземних и надземних
водова и прикупљање података за потребе израде
програмског задатка за израду плана; припремање нацрта
одлука о изради планских докумената; спровођење
урбанистичких и просторних планова; издавање
информације о локацији, потврђивање урбанистичких
пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и
исправке границе парцела; административне послове за
потребе Комисије за планове.
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
послове и заштиту животне средине, спроводи
обједињену процедуру за: издавање локацијских
услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова;
издавање употребне дозволе; за прибављање услова
за пројектовање, односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и
других докумената које издају имаоци јавних овлашћења,
а услов су за изградњу објеката, односно за издавање
локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне
дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова
за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис
права својине на изграђеном објекту; издаје решење о
одобрењу извођења радова; води регистар обједињених
процедура; врши обрачун доприноса за уређивање
грађевинског земљишта; доноси решење о уклањању
објеката, односно дозволи о уклањању објекта, осим у
случају извршења инспекцијског решења.
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
послове и заштиту животне средине, спроводи поступак
озакоњења објеката и доноси решење о озакоњену, у
складу са законом, доставља правноснажно решење о
озакоњену надлежним органима и организацијама, води
службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу,
сачињава списак истих и стара о објављивању списка на
интернет страници Општине.
Обавља послове који се односе на уређење,
развој и обављање комуналних делатности, обезбеђивање
услова за трајно обављање комуналних делатности,
врши надзор над обављањем комуналних делатности
у смислу квалитета и квантитета извршених услуга,
анализе рада и сачињава извештаје и информације о
истом; врши надзор над спровођењем одлука којима
су уређене комунално стамбене области; прати стање у
области пружања комуналних услуга; води поступак и
доноси решење којим се одобрава заузеће и раскопавање
површина јавне намене.
Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
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послове и заштиту животне средине води поступак
за регистрацију стамбених заједница; води регистар
стамбених заједница и обезбеђује законито, тачно и
ажурно вођење истог; пружа стручну помоћ органима
стамбених заједница; води поступак и доноси решења о
исељењу, у складу са законом који регулише становање
и одржавање зграда; врши и друге послове у спровођењу
закона који регулише становање и одржавање зграда.
Обавља послове организовања, усмеравања
и спровођења послова на заштити животне средине,
праћењу стања из ове области и предлагању
одговарајућих мера у складу са законом; одлучује о
потреби израде процене утицаја на животну средину;
одлучује о давању сагласности на студију о процени
утицаја; даје мишљење о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину; даје сагласност на
извештај о стратешкој процени; врши послове издавања
интегрисане дозволе и ревизију интегрисане дозволе.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине врши послове
који се односе на заштиту, очување и евиденцију
непокретности у јавној својини Општине; управљање,
коришћење и располагање непокретностима у јавној
својини Општине и врши друге послове у спровођењу
закона који регулише јавну својину; спроводи поступак
експропријације; спроводи поступак конверзије права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту
уз накнаду; спроводи поступак утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта; враћања земљишта; враћања
утрина и пашњака селима; откуп станова у јавној својини
Општине; врши израду нацрта аката о располагању
непокретностима у јавној својини општине.
Одељење издаје уверења или друге исправе о
чињеницама о којима води службену евиденцију.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рада, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине
Инђија.
Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 11.
Одељење за друштвене делатности обавља
управне, стручне и административно-техничке послове
у области социјалне заштите, здравствене заштите,
борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о
деци, предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе,
информисања, спорта, програма од јавног интереса које
реализују удружења грађана, родне равноправности
и области које се односе на младе, врши послове
ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и
породиљског одсуства.
Одељење за друштвене делатности прати
рад и врши надзор над законитошћу рада установа
и организација у области предшколског васпитања
и образовања, основног образовања и васпитања,
културе, физичке културе, спорта, дечије и социјалне
заштите,здравствене заштите, даје дозволе за почетак

рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица; прати и обезбеђује
функционисање установа у области социјалне
заштите; организује вршење послова у вези са
заштитом културних добара; подстиче развој културно
уметничког аматеризма и стара се о обезбеђивању
услова за рад музеја, библиотеке и других установа
културе чији је оснивач Општина; стара се о јавном
информисању од локалног значаја и обезбеђује услове
за јавно информисање; прати и организује остваривање
ученичких и студентских права; обавља послове у вези
припреме, расписивања и реализације јавних позива –
конкурса за додељивање средстава за финансирање,
односно суфинансирање пројеката и програма у
области културе, информисања, спорта, програма од
јавног интереса које реализују удружења грађана, као
и конкурса за финансирање, односно суфинансирање
пројеката – програма црквама и верским заједницама и
праћење реализације одобрених програма – пројеката
и извештавање; стара се о остваривању, заштити и
унапређењу родне равноправности, људских права
и индивидуалних и колективних права припадника
националних мањина и етничких група; прати
организацију културних и спортских такмичења и
манифестација на територији Општине; пружа стручну
помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим
социјално-хуманитарним организацијама са територије
Општине; координира радом интерресорне комисије и
обавља све административне послове за рад исте; стара
се о заштити права пацијената у складу законом; обавља
стручне и административне послове у вези са статусом и
збрињавањем избеглих, прогнаних и интерно расељених
лица поверених од стране Комесеријата за избеглице и
миграције Републике Србије; води поступак стицања
статуса енергетски угроженог купца.
Одељење издаје уверења или друге исправе о
чињеницама о којима води службену евиденција.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рада, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине
Инђија.
Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 12.
Одељење за општу управу обавља управне,
стручне и административно-техничке послове у области
личних стања грађања, радних односа и функционисања
органа Општине.
Одељење за општу управу обавља послове који
се односе на организацију и рад пријемне канцеларије
и архиве; пријем поднесака; решавање у управним
стварима о грађанским стањима; вођење матичних књига
и евиденција о држављанству; вођење и ажурирање
бирачког списка, пријем порука са Web, SMS и говорног
система и прослеђивање порука Општинској управи,
јавним предузећима и установама и израда двонедељних
извештаја за Систем 48.
Врши израду нацрта решења и других аката
у вези са радним односима; управљање људским
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ресурсима, који подразумевају стручне послове у
вези са запошљавањем, обуком запослених, израду
кадровског плана и програма стручног усавршавање,
анализу резултата и праћење ефеката оцењивања
запослених; вођење и ажурирање кадровске евиденције,
као и ажурирање података о запосленима код надлежних
органа и организација; врши израду нацрта општих аката
из области радних односа; обавља послове безбедности
и здравља на раду; води евиденцију израђених печата и
евиденцију о службеницима који су задужени за чување
и руковање печатом.
Одељење за општу управу обавља послове који
се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно
одржавање, чишћење и загревање радних просторија;
одржавање информационо комуникационе опреме; стара
се о употреби, одржавању и регистрацији службених
возила; стара се о текућем одржавању објеката у јавној
својини Општине; обавља доставне послове; обавља
послове набавке опреме и материјала за потребе
органа Општине и води евиденцију о примљеном и
издатом материјалу и опреми; обавља послове у вези са
ажурирањем Информатора о раду.
Одељење издаје уверења или друге исправе о
чињеницама о којима води службену евиденција.
У оквиру Одељења за општу управу, за вршење
одређених послова из надлежности Општинске управе
и ради стварања услова да се ти послови обављају
ефикасније и ближе месту становања и рада грађана
образују се Месне канцеларије за следећа подручја:
1.
Месна канцеларија Бешка за насељена места:
Бешка, Крчедин и Чортановци
2.
Месна канцеларија Нови Сланкамен за
насељена места: Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и
Сланкаменачки Виногради.
Месна канцеларија обавља одређене послове
из надлежности Општинске управе који се односе
на: вођење матичних књига, вођење евиденције о
држављанству, пријем поднесака и друге послове које
им из своје надлежности повери Општинска управа.
Одељење за општу управу, обавља стручне и
административно-техничке послове за органе општине
за области из надлежности Одељења. Прати прописе
из делокруга рада Одељења, предлаже начин решавања
питања из своје надлежности и иницира доношење
и измене одлука из свог делокруга рада, доставу
информација потребних за израду и ажурирање података
у Информатору о раду општине Инђија.
Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 13.
Одељење за инспекцијске послове врши послове
инспекцијског надзора у области изградње, комуналних
делатности, становања и одржавања зграда, заштите
животне средине, саобраћаја, туризма, угоститељства,
трговине, образовања и васпитања.
Обавља послове који се односе на вршење
контроле и налагање мера у складу са важећим
законима из области планирања и изградње, комуналне
делатности, заштите животне средине, саобраћаја,
туризма, угоститељства трговине, образовања и
васпитања.
Обавља послове вршење контроле и налагање
мера у складу са законом који регулише инспекцијски

надзор и одлука Скупштине општине.
Води поступак, доноси и извршава решења.
У вршењу послова и овлашћења из своје
надлежности остварује сарадњу са инспекцијама
на републичком нивоу, министарствима, јавним
предузећима и другим органима и организацијама.
Доставља извештаје у складу са законом,
одлукама и другим општим актима, које у свом раду
примењују.
Обавља стручне и административно-техничке
послове за органе општине за области из надлежности
Одељења. Прати прописе из делокруга рада Одељења,
предлаже начин решавања питања из своје надлежности
и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга
рад, доставу информација потребних за израду и
ажурирање података у Информатору о раду општине
Инђија.
Обавља и друге послове утврђене законом,
Статутом општине и другим прописима из делокруга
рада Одељења, по налогу Председника општине и
начелника Општинске управе.
Члан 14.
Одељење за правне и скупштинске послове,
прати прописе из надлежности општине и иницира
усаглашавање аката са важећим прописима; предлаже
начин решавања питања из своје надлежности и иницира
доношење или измене аката из своје надлежности;
припрема нацрте општих и других аката из надлежности
Општине, које доноси Скупштина општине, председник
Општине, Општинско веће и начелник Општинске
управе, а који нису из делокруга рада других
унутрашњих организационих јединица, сарађује и
пружа стручну помоћ унутрашњим организационим
јединицама у припреми општих и других аката; даје
мишљење Општинском већу о сагласности нацрта акта
која израђују унутрашње организационе јединице са
Уставом, Законом и Статутом општине Инђија, њихове
усклађености са правилима номотехнике и систематике и
терминолошке уједначености и међусобне усклађености
текста одлуке или другог акта; врши контролу формално
правне усклађености аката предлагача који нису из
унутрашњих организационих јединица.
У Одељењу обављају се стручни и
административно-технички послови у вези сазивања и
одржавања седница Скупштине, њених радних тела и
седница Општинског већа који се односе на припрему
седница, и то: израда дневног реда према врсти и броју
запримљених аката, завођење примљених аката и
достављање на мишљење, умножавање аката и пратеће
документације, формирање материјала по тачкама
дневног реда у целини, скенирање сваког документа и
унос у софтерски систем, провера тачности и техничке
исправности унетих аката, формирање материјала
за аналогну дистрибуцију и друге радње у процесу
сазивања седница.
У оквиру одржавања седница обављају се
следећи послови: вођење и израда записника о току
свих седница, израда предлога аката, и то: решења и
избору ( без јавног конкурса) лица које бира, именује и
поставља скупштина, закључака о утврђивању предлога
аката, о давању мишљења радних тела, закључака у
вези амандмана предлагача и других легитимисаних
субјеката, унос аката у интерну архиву донетих аката,
дистрибуција донетих аката релевантним субјектима
као и друге радње у поступку одржавања седница.
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У Одељењу се обављају процедуралне
радње у вези постављених одборничких питања и
давању одговора на њих, раздуживање и архивирање
предмета након одржаних седница, устројавање и
ажурирање свих евиденција и спискова из надлежности
одељења, прибављање претходних односно накнадних
сагласности у поступку доношења општих аката,
унос аката и ажурирање у програм ин-акта, техничка
обрада акта за израду и дистрибуцију службеног листа,
вођење евиденције о поклонима који су примили
јавни функционери органа општине и чланови
њихових породица на посебном прописаном обрасцу,
обавештавање Агенције за спречавање корупције о
избору, постављењу или именовању јавног функционера
односно о престанку јавне функције.
У оквиру Одељења обављају се послови
пружања правне помоћи грађанима и то давањем усмених
правних савета и састављањем свих врста поднесака
за покретање поступка и у току поступка ( предлози
за покретање поступка, све врсте тужби, предлог 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 образаца). Послови бесплатне правне
помоћи у складу са Законом о бесплатној правној
помоћи, вођење евиденције о пружању бесплатне правне
помоћи, достављање редовног и ванредног извештаја о
пруженој бесплатној правној помоћи, Министарству
правде Републике Србије.
У оквиру Одељења обављају се послови
доставе информација потребних за израду и ажурирање
података у Информатору о раду општине Инђија
Члан 15.
Кабинет
Председника
општине
врши
саветодавне,
протоколарне,
организационе
и
административно-техничке послове који се односе на
остваривање надлежности и овлашћења 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 oпштине; редовно ажурирање интернет
странице Општине; прати активности на реализацији
утврђених обавеза Председника општине; координира
активности на остваривању јавности рада; врши пријем
странака који се непосредно обраћају Председнику
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 општине.
Врши и друге послове по налогу Председника
општине и начелника Општинске управе.
3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМA
Члан 16.
Радом Општинске управе руководи начелник
Општинске управе, као службеник на положају.
За свој рад и рад Општинске управе начелник
одговара Скупштини општине и Општинском већу.
Начелника Општинске управе поставља
Општинско веће, на основу јавног конкурса, на 5 година.
Начелник Општинске управе има заменика, који

га замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се
поставља на исти начин и под истим условима као
начелник Општинске управе.
Члан 17.
Радом
одељења,
као
унутрашњом
организационом јединицом, руководи начелник, а радом
ужих организационих јединица, одсеком и службом,
руководи шеф одсека и шеф службе.
Радом Кабинета Председника општине као
посебне организационе јединице руководи шеф
кабинета.
Члан 18.
Начелник Општинске управе распоређује
начелнике одељења.
Начелник одељења обавља најсложеније
послове из надлежности одељења, организује и
обезбеђује законит и ефикасан рад, доноси и потписује
акта из делокруга рада, стара се о правилном распореду
послова на запослене, и о испуњавању њихових
радних дужности, даје мишљење Општинском већу о
усклађености предложеног нацрта акта, са секторским
прописима, подзаконским актима и одлукама Скупштине
општине из делокруга рада Одељења.
Начелник одељења, у извршавању послова из
става 2. овог члана, дужан је да се придржава налога и
упутства начелника Општинске управе и одговоран је
истом за законит и благовремени рад.
Члан 19.
Начелник Општинске управе, на предлог
начелника одељења, распоређује шефа одсека и шефа
службе, који су за свој рад одговорни начелнику одељења
и начелнику Општинске управе.
Шеф одсека и шеф службе стара се ефикасном,
законитом, квалитетном и благовременом обављању
послова, правилном распореду послова на запослене и
равномерној упослености запослених.
Члан 20.
Радом Кабинета Председника општине, као
посебне организационе јединице, руководи шеф
кабинета.
Шеф Кабинета Председника општине стара се
ефикасном, законитом, квалитетном и благовременом
обављању послова, правилном распореду послова на
запослене и равномерној упослености запослених и
одговоран је за свој рад Председнику општине.
Члан 21.
Ради праћења рада унутрашњих организационих
јединица и остваривања координације у њиховом
раду, начелник Општинске управе сазива Колегијум
у чијем раду учествују руководиоци унутрашњих
организационих јединица.
Члан 22.
Општинска управа има печат којим се
потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта
којим Општинска управа одлучује или службено општи
са другим органима, правним лицима или грађанима.
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На употребу печата у Општинској управи примењују се прописи којима се уређује употреба печата у
државним и другим органима.
О изради печата од стране овлашћеног привредног субјекта, стара се Одељење за општу управу, које
води евиденцију израђених печата и евиденцију о службеницима који су задужени за чување и руковање
печатом.
4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 23.

У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери
Службеник на положају –

4
1 радних места

1 службеника

1 радних места

1 службеника

I група
Службеник на положају – II
група

Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

Број радних места
15
32
6

Број службеника
16
52
8

Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

12
/
7
/
/
77 радних места

14
/
9
/
/

Намештеници

99 службеника

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

/

/

Друга врста радних места

/

/

Трећа врста радних места

/

/

Четврта врста радних места

5

8

Пета врста радних места

3

3

8 радних места

11 намештеника

Укупно:

Број 8, страна број  462                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

Члан 24.
Општинска управа општине Инђија и Правобранилаштво општине Инђија за обављање послова из
свог делокруга има 86 систематизованих радних места, и то:
-

2 службеник на положају;
70 службеник на извршилачким радним местима и
8 намештеника.

Укупан број систематизованих радних места у Кабинету Председника општине је 3, и то:
-

2 функционера;
1 службеник на извршилачком радном месту и

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву општине Инђија је 3, и то:
-

и то:

2 функционера;
1 службеник на извршилачком радном месту и

Укупан број систематизованих радних места у Служби буџетске инспекције и интерне ревизије је 2,
-

1 буџетски инспектор и
1 интерни ревизор.
Члан 25.

Радна места у Општинској управи су следећа:
1. РАДНО МЕСТО : Начелник Општинске управе
Звање

положај у I групи

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету,
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Руководи ,организује, координира, усмерава рад Општинске управе;
-Усклађује рад унутрашњих организационих јединица и обезбеђује њихово функционисање;
-Предлаже Правилник о организацији и систематизацији радних места;
-Врши распоређивање запослених;
-Одлучује о правима и обавезама из радног односа запослених;
-Подноси Извештај о раду Општинске управе;
-Решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица;
-Остварује сарадњу са републичким органима,органима покрајинске управе при вршењу послова из
делокруга општинске управе,учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних
службеника у општинској управи;
-Врши и друге послове који су му законом, Статутом општине и другим прописима поверени.
2. РАДНО МЕСТО: Заменик начелника Општинске управе
положај у II групи
Звање
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност;
-Обавља и друге послове из надлежности Општинске управе , по налогу начелника општинске управе.
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УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

3. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за финансије
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Руководи, организује и планира рад Одељења за финансије, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу за финансије,стара се о законитом, правилном и благовременом
обављању послова у Одељењу за финансије,обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада
Одељења за финансије,даје упутства извршиоцима за обављање послова и врши непосредну контролу
над радом ивршилаца,доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта
предложеног акта Начелнику Општинске управе,припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу буџета и
завршном рачуну,учествује у анализи предлога финансијских планова буџетских корисника,координира
извршавање буџета;
-Разматра предлог и израђује план извршења буџета,припрема и саставља
извештаје,припрема, израђује и потписује консолидоване финансијске извештаје;

финансијске

-Координира активности на изради годишњег и полугодишњег извештаја о учинцима,припрема и одбрава
извештаје за надлежна министарства и органе општине;
-Координира процесе везане за контролу, праћење и реализацију капиталних пројеката;
-Предлаже привремену обуставу извршења за буџетске кориснике који не поштују одробрене квоте и
друге прописане норме,разматра захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер
средстава;
-Одобрава контролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава,извештава о коришћењу средстава;
-Врши контролу доставе извештаја надлежним институцијама,потписује сва акта из надлежности
Одељења за финансије;
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-Прати прописе из надлежности Одељења за финансије, даје мишљења у вези са истима и указује на
промене прописа из надлежности Одељења за финансије,учествује у процесима који су у вези са
стручним усавршавањем службеника у одељењу за финансије;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
4. РАДНО МЕСТО: Послови буџета
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља студијско аналитичке и послове билансирања средстава,врши пријем и обраду захтева за
плаћање буџетских корисника,врши контролу захтева корисника у односу на наменско коришћење
средстава,врши унос апропријација у буџетском пословању на основу одлуке о буџету и ребалансу
буџета;
-Врши контролу преузетих обавеза ради усклађености са буџетом,врши контролу захтева за плаћање и
пратеће финансијске документације, утврђивање њихове потпуности, веродостојности и рачунске
исправности,контролише преузете обавезе ради утврђивања усклађености са буџетом, и врши оверу
истих;
-Прати извршење одобрених квота корисницима буџетских средстава,врши обраду података за РИНО
апликацију,врши обраду података из ЦРФ-а,врши контролу и праћење извештаја о учинцима
достављених од стране корисника,врши израду годишњег и полугодишњег извештаја о учинцима,врши
праћење и контролу структуре и реализације капиталних пројеката;
-Учествује у изради месечних, тромесечних, шестомесечних, деветомесечних и годишњих извештаја
преузетих обавеза за потребе органа општине,учествује у изради нацрта одлуке о буџету и нацрта одлуке
о ребалансу буџета;
-Врши припрему документације из делокруга рада Одељења за финансије за објаву на сајту општине
Инђија и у другим гласилима;,учествује у изради плана јавних набавки;
-Врши припрему документације из делокруга рада Одељења за финансије за објаву на сајту општине
Инђија и у другим гласилима;,учествује у изради плана јавних набавки;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за финансије и начелника Општинске управе.
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5. РАДНО МЕСТО: Послови трезора
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши послове финансијског извештавања и обезбеђује ликвидност консолидованог рачуна
трезора,припрема и одговара за исправност периодичних извештаја за директне кориснике буџетских
средстава,учествује у припреми и састављању финансијских извештаја и консолидованих финансијских
извештаја, припрема анализе и извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из
делокруга рада,учествује у изради анализа потребних и извршених расхода у току буџетске године;
-Учествује у припреми кварталних планова извршења буџета и припреми захтева за промену квота, прати
прилив и одлив средстава са консолидованог рачуна трезора,обавља књижења подрачуна на
консолидованом рачуну трезора и књижења девизних подрачуна добијених од Народне банке Србије;
-Врши евидентирања пословних промена свих насталих трансакција и пословних догађаја по датуму
настанка за директне кориснике буџетских средстава,врши усклађивање пословних књига са главном
књигом трезора,врши контролу стања ненаплаћених потраживања,врши контролу стања финансијских
пласмана,припрема и одговора за извршење плаћања рачуноводствених исправа са назнаком економске
класификације, извора плаћања и функције;
-Учествује у изради нацрта одлуке о буџету и ребалансу буџета,врши пријем и обраду захтева за плаћање
корисника буџета,врши пријем и контролу књиговодствених исправа,врши контролу и праћење
дотација,врши унос захтева корисника за исплату дотација врши контролу захтева корисника у односу
на наменско коришћење средстава,врши припрему документације из делокруга рада Одељења за
финансије за објаву на сајту општине Инђија и у другим гласилима,врши усклађивање евиденције са
буџетским корисницима,добављачима и Управом за трезор;
-Обавља послове евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација,врши финансијску
контролу програма пословања јавних предузећа;
-Обавља послове контроле извештаја јавних предузећа,обавља послове израде извештаја за јавна
предузећа,прати кретање комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена комуналних услуга са
принципима утврђених Законом који регулише комуналне делатности;

-Припрема документацију за сва девизна плаћања,учествује у контроли, праћењу и реализацији ино
пројеката, учествује у изради нацрта одлуке о буџету и ребалансу буџета,прати и примењује прописе из
делокруга рада,
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-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за финансије и начелника Општинске управе.
6. РАДНО МЕСТО: Послови извршења трезора
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Прати прилив и одлив средстава са консолидованог рачуна трезора,врши подношење захтева за отварање
наменских рачуна, праћење, контролу и реализацију примања у односу на исте,врши послове плаћања
расхода и издатака и књижења у главној књизи трезора,врши послове сравњења са помоћним књигама и
саставља билансе и извештаје,врши послове пријема и контролу књиговодствених исправа,води главну
књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама,врши послове сравњења са
помоћним књигама;
-Усклађује евиденције са буџетским корисницима, добављачима и Управом за трезор,врши послове
сравњења и усклађивања аналитичких евиденција са добављачима и купцима,води евиденцију о
дуговањима консолидованог рачуна трезора и управља приливима по основу позајмљивања;
-Обавља послове евидентирања прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака,обавља
послове контроле и праћења одобрених измена и преусмеравања апропријација,израђује извештаје о
оствареним приходима и извршеним расходима,припрема документацију за књижење и контирање
налога за директне кориснике;
-Учествује у припреми завршног рачуна консолидованог рачуна трезора локалне власти,учествује у
изради нацрта одлуке о буџету и ребалансу буџета,учествује у припреми финансијских извештаја и
консолидованих финансијских извештаја,води евиденцију о основним средствима;
-Води евиденцију о примљеним и издатим инструментима обезбеђења наплате потраживања,врши
контролу и праћење ино пројеката;
-Усклађује стање имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији у складу са стварним стањем које се
утврђује пописом, води евиденцију о основним средствима ,врши доставу информација потребних за
израду и ажурирање података у Информатору о раду општине Инђија;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за финансије и начелника Општинске управе.
7.РАДНО МЕСТО: Ликвидатор
Звање

Млађи саветник

Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских наука или менаџмента на
основним академским студијама у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца,
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Обавља послове из области благајничког пословања,врши сравњење кредита запослених за оверу са
кредиторима и банкама,врши обрачун накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла,води
евиденцију о обуставама и припрема административне забране за оверу,припрема радне листе и врши
обрачун плата, накнада и других примања запослених;
-Води евиденцију која обезбеђује детаљне податке из обрачуна о свим појединачним исплатама за сваког
запосленог,води боловање преко 30 дана,саставља пореске обрасце и доставља надлежним службама (
ППП ПД-појединачне пореске пријаве за порез по одбитку),израђује М4 образац о годишњим исплатама
плата и доприноса за стаж осигурања;
-Издаје потврде и уверења о платама запослених,врши обрачун и исплату уговора о делу, ауторског
хонорара;
-Врши обрачун и исплату уговора о делу, ауторског хонорара, обрачун накнада по основу уговора о
обављању привремених и повремених послова, исплате приправника и лица на стручној пракси,врши
обрачун накнада одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и сталних и повремених
радних тела;
-Врши обрачун и исплату накнаде за заменика председника Скупштине, накнада за помоћнике
председника Општине и других накнада, исплата солидарне помоћи, јубиларних награда, обрачун и
исплата студентских стипендија, путних трошкова студената, превоза деце, мртвозорство, светосавске
повеље, октобарске награде, обрачун накнаде за прворођену децу и др. награде;
-Врши завођење и обрачун путних налога за службена путовања у земљи (за запослена, постављена и
изабрана лица),припрема документацију за службени пут у иностранству и врши исплату по истој,прати
и примењује прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за финансије и начелника Општинске управе.
8.

РАДНО МЕСТО: Рачунополагач

Звање

Сарадник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
менаџмента или економских наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године,
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Обавља материјално финансијске послове рачунополагача,обавља послове евидентирања и вођење
регистра захтева за плаћање,обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за трансфер
средстава,евидентира и води регистар рачуна и уговора директних буџетских корисника,врши рачунске,
формалне и суштинске провере материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа;
-Врши сравњења са главном књигом трезора,врши сравњење благајне бонова,врши ревалоризацију
уговорених обавеза,врши послове пријема и контроле књиговодствених исправа,врши контролу и
праћење трансферних средстава,води помоћне евиденције корисника јавних средстава,води задужења и
раздужења корисника по реверсима;
-Обавља послове евидентирања промена на изворима финансирања,припрема захтеве за
плаћање,израђује извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима,припрема правдања
трансферних средстава,врши контролу и праћење реализације Уговора о јавним набавкама; врши
контролу и праћење реализације Уговора о кредитима,врши контролу и праћење реализације Уговора о
лизингу,врши контролу и праћење реализације Споразума о репрограмима,учествује у припреми
завршног рачуна консолидованог рачуна трезора локалне власти;
-Учествује у припреми финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја,прикупља,
припрема и обрађује податке неопходне за обављање послова из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за финансије и начелника Општинске управе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
9. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за привреду и инвестиције
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
саобраћајног инжењерства, правних или економских
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Руководи, организује и планира рад Одељења за привреду и инвестиције,пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу за привреду и инвестиције,стара се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Одељењу за привреду и инвестиције,обавља најсложеније
послове и задатке из делокруга рада Одељења за привреду и инвестиције,доставља писану иницијативу са
свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику Општинске управе,потписује сва
акта из надлежности Одељења за привреду и инвестиције;
-Коорднинра послове имовинско-правне припреме планске документације, пројектне документације са
надлежним одељењима и јавним предузећима, организује и координира активности у вези са стручним
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надзором,изградњом и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре и других објеката,организује и
координира активности у вези са техничким прегледом и пријемом објеката;
-Даје предлоге пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих
програма заштите и уређења и коришћења пољопривредног земљишта,обавља послове давања сагласности
на техничку документацију, у складу са законом који регулише безбедност саобраћаја на
путевима,припрема анализе и извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из
делокруга рада Одељења за привреду и инвестиције;
-Прати стање у области привреде, као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже
подстицајне мере за њихово унапређење,учествује у припреми стратегија, пројеката, програма, планова и
других докумената из делокруга рада Одељења за привреду и инвестиције;
-Даје предлоге пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих
програма заштите и уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
-Обавља послове давања сагласности на техничку документацију, у складу са законом који регулише
безбедност саобраћаја на путевима; -припрема анализе и извештаје и информације и друге стручне и
аналитичке материјале из делокруга рада Одељења за привреду и инвестиције;
-Прати стање у области привреде, као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже
подстицајне мере за њихово унапређење;
-Прати прописе из надлежности Одељења за привреду и инвестиције, даје мишљења у вези са истима и
указује на промене прописа из надлежности Одељења за привреду и инвестиције,учествује у процесима
који су у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу за привреду и инвестиције;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске;
10. РАДНО МЕСТО: Послови инвестиција
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
најмање пет године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Обавља послове планирања и реализације инвестиција значајних за општину које се финансирају из
буџета или из средстава пренетих од других нивоа власти;
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-Врши надзор на реализацији инвестиција,планира и прати реализацију буџета за инвестиције;
-Прати извршења уговора по основу спроведених јавних набавки;
-Прати извршења уговора који се односе на реализацију инфраструктурних пројеката координира
активности у вези са припремом, организовањем и праћењем процеса израде и реализације стратегија,
програма и планова у области грађевинског земљишта и инфраструктуре;
-Прати реализацију стратешких докумената Општине у деловима који се односе на
грађевинско земљиште и инфраструктуру;
-Врши контролу и надзор над стручно техничким пословима које је општина поверила јавном предузећу
у смислу извршених услуга, квалитета и анализе рада и сачињава извештај и информације о истом;
-Учествује у припреми стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената из делокруга
рада,припрема анализе, извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга
рада, прати, анализира и проучава прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.
11. РАДНО МЕСТО: Послови привреде
Звање

Млађи саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
грађевинског инжењерства, економских или
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету,
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Води управни поступак и одлучује по захтевима за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта,води управни поступак и одлучује по захтевима за издавање водних аката: водних услова,
водне сагласности и водне дозволе, решава по захтевима физичких и правних лица ради категоризације
угоститељских објеката;
-Решава по захтевима за одобравање дужег радног времена угоститељских објеката, решава по захтевима
за издавање уверења за предузетнике;
-Обавља управне и административно послове у вези са такси превозом, решава по захтевима за издавање
одобрења за обављање такси превоза путника, промену података везано за обављање такси превоза,
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привремени, односно трајни престанак обављања делатности такси превоза,издаје уверења за обављање
пољопривредне делатности;
-Сарађује са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопхподне за израду анализа извештаја и
пројеката из делокруга рада ,прати, анализира и проучава прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.

12. РАДНО МЕСТО: Послови праћења инвестиција
Саветник
Звање
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
грађевинског инжењерства , правних или
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Обавља послове реализације инвестиција значајних за општину које се финансирају из буџета или из
средстава пренетих од других нивоа власти;
-Прати и обавља стручно техничке послове над расписаним јавним конкурсима у области инвестиција;
-Врши теренски надзор над реализацијом инвестиција,прати реализацију буџета за инвестиције,прати
извршење уговора који се односе на реализацију инфраструктурних пројеката;
-Координира активности у вези са припремом, организовањем и праћењем процеса израде и реализације
стратегија, програма и планова у области грађевинског земљишта и инфраструктуре, прати реализацију
стратешких докумената Општине у деловима који се односе на грађевинско земљиште и инфраструктуру;
-Учествује у припреми стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената из делокруга
рада,припрема анализе, извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга
рада,прати, анализира и проучава прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.
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13. РАДНО МЕСТО: Послови развоја
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
саобраћајног инжињерства, економских или
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Обавља послове контроле достављених програма пословања јавних предузећа њихове усклађености и
садржине прописане законом и подзаконским актима, обавља послове из области пољопривреде за
потребе Општинског штаба за координацију и праћење радова у пољопривреди,прати и анализира
кретања у области пољопривреде и израђује потребне анализе, програме, информације и нацрте аката:
-Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и
израђује прилоге за релевантна стратешка документа;
-Обавља послове из области рударско геолошких истраживања и експлоатације неметаличких
минералних сировина;
-Прати реализацију стратешких докумената везану за подстицање и усмеравање привредног развоја;
-Обавља аналитичко оперативне послове који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката;
-Уређује и израђује делове елабората, студија, програма, планова и процена, као и пројектне задатке и
прати њихову реализацију,прати прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.
14. РАДНО МЕСТО: Послови саобраћаја и пољопривреде
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
саобраћајног инжињерства, економских или
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
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студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова:
-Обавља стручне и организационе послове на управљању система јавног превоза путника на територији
Општине: израђује предлог годишњег плана линија и тарифног система , припрема врсте линија за
обављање линијског превоза, организује обављање превоза по привременим линијама (сајмови,
манифестације, ванредни догађаји и сл);
-Израђује предлог реда вожње, врши организационе послове око наручивања и штампања карата , прати
свакодневну реализацију превоза путника на територији Општине, прати месечну промену параметара за
измену цене превоза по пређеном километру, предлаже мере за обављање превоза у случају више силе
или поремећаја у обављању линијског превоза, припрема извештај о реализованим или пређеним
километрима, оствареном приходу од продаје карата као о висини субвенције на месечном или годишњем
нивоу;
-Обавља административне послове за потребе Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
територији општине Инђија;
-Учествује у изради годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта,
стара се о спровођењу годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
-Обавља послове у вези уређивања грађевинског земљишта и утврђивања нацрта програма уређивања,
прибављања и отуђења грађевинског земљишта и праћење њихове реализације;
-Прикупља, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката из
делокруга рада, обавља послове администратора постављања услуга из делокруга рада одељења;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.

15. РАДНО МЕСТО: Службеник за јавне набавке
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука , на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова:
-Израђује план јавних набавки,обавља послове спровођења поступака јавних набавки; израђује одлуке о
покретању поступка јавних набавки и именовању Комисије за јавне набавке, записнике о отварању
понуда, извештаје о стручној оцени понуда и друга акта везана за спровођење јавних набавки,у
координацији са начелником Општинске управе и начелником Одељења за привреду и инвестиције и
утврђује роковник јавних набавки;
-Координира рад Комисије за јавне набавке и обавља све административно-стручне послове за потребе
Комисије за јавне набавке,припрема конкурсну документацију, израђује огласе о јавној набавци;
-Стара се о јавном оглашавању, доставља понуђачима позив за набавке на које се Закон не примењује,
даје потребно обавештење понуђачима и израђује нацрте уговора о јавним набавкама;
-Прибавља потребне сагласности , у складу са законом;-врши објављивање аката на порталу јавних
набавки;-врши проверу и испитивање тржишта за јавне набавке,прати реализацију јавне набавке у
погледу сагласности са уговореним условима;
-Сачињава законом прописане извештаје о јавним набавкама и доставља исте надлежним органима;
-Израђује нацрте аката везане за планирање и спровођење јавних набавки,израђује нацрте методолошких
упутстава, интерног акта и правилника,прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за
израду анализа и извештаја из делокруга рада;
-Припрема анализе, извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада
,прати прописе, мишљења, стручне коментаре и судску праксу у области јавних набавки;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.
16. РАДНО МЕСТО: Послови јавних набавки
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских наука или менаџмента на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
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најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова:
-Учествује у изради плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом ,односно
одобреним расположивим апропријацијама,учествује у изради одлука о покретању поступка јавних
набавки и именовању Комисије за јавне набавке, записника о отварању понуда, извештаја о стручној
оцени понуда и других аката везано за спровођење јавних набавки;
-Учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне
набавке,учествује у припреми и изради нацрта уговора о јавним набавкама,доставља обавештења о
додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима;
-Прикупља информације и податке од значаја за спровођење поступака јавних набавки,врши проверу и
испитивање тржишта за јавну набавку,припрема извештаје о спроведеним поступцима;
-Врши објављивање аката на порталу јавних набавки;
-Прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама;
-Води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације. У поступцима јавних набавки
обавља све административно-техничке послове за Комисију за јавне набавке ,прати и примењује прописе
из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.

17. РАДНО МЕСТО:Послови одбране и цивилне заштите
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту.

Захтевано радно искуство

најмање три године радног искуства у струци

Опис послова:
-Учествује у изради процене угрожености и планова заштите и спасавања које израђује
Општина,учествује у израђивању планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од
пожара, елементарних и других већих непогода која обухвата превентивне мере заштите којима се
спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају
непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица;
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-Учествује у организацији цивилне заштите,учествује у успостављању интегрисаног система заштите и
спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине
грађана,учествује у пословима који имају за циљ заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама;
-Учествује у мерама за отклањање последица ванредних ситуација, елементарних непогода и других
непогода,учествује у припремама анализа, обављање стручних и административних послова за потребе
Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите,учествује у изради планске
документације и припреми планова за одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и
ванредног стања;
-Учествује у координацији са другим субјектима одбране,учествује у припремама информација и
извештаја из делокруга, учествује у предузимању мера из плана одбране,води законом утврђене
евиденције из области одбране и обавља и друге послове у области одбране;
-Обавља и друге стручне административне и оперативне послове у вези ванредних ситуација , цивилне
заштите и заштите од пожара;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.

18. РАДНО МЕСТО: Послови статистике у области привреде и предузетништва
Виши референт
Звање
Број службеника

1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Пружа техничку и стручну помоћ привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих
облика, врши административне и техничке послове из области привреде и предузетништва;
-Израђује статистичке извештаје из области привреде и предузетништва за потребе надлежних органа,
попуњава регистрационе пријаве по захтеву странака према Агенцији за привредне регистре;
-Доставља свакодневне спецификације и збирне спецификације за сваки месец Агенцији за привредне
регистре;
-Врши ажурирање базе података регистрованих привредних субјеката на територији Општине;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за привреду и инвестиције и начелника
Општинске управе.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
19. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода
Самостални Саветник
Звање
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:
-Руководи, припрема, организује и планира рад Одељења, стара се о законитом правилном и
благовременом обављању послова у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад запослених;
-Учествује у решавању најсложенијих послова и задатака из делокруга рада Одељења;
-Организује и надзире извршавање послова пружања пореских услуга, пореске контроле, наплате и
пореског извршења од стране непосредних извршилаца;
-Прати законску регулативу из надлежности Одељења и даје мишљење везано за њихову примену;
-Припрема извештаје, прати израду свих извештаја у Одељењу,
-Припрема анализе и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада Одељења и предлаже мере
за унапређење стања;
-Доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику
Општинске управе;
-Потписује сва акта која се решавајући у управном поступку доносе у Одељењу, учествује у процесима
који су у вези са стручним усавршавањем службеника у одељењу за утврђивање и наплату јавних
прихода;
Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
20. РАДНО МЕСТО: Инспектор пореске контроле
Саветник
Звање
Број службеника

4

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука на основним
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академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова:
-Врши контролу , односно проверава тачност, потпуност и усклађеност података исказаних у пореским
пријавама са законом, односно другим прописом упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства
и других службених евиденција, нарочито проверавајући математичку тачност, формалну исправност и
потпуност пореске пријаве;
-Води поступак пореске контроле – редован и ванредан инспекцијски надзор правних лица,
предузетника и физичких лица уз састављање записника , допуне записника и нацрта решења о
пореској контроли;
-Припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за коју је законом прописано да се утврђује
пореским решењем за порез на имовину, локалне комуналне таксе, боравишну таксу и накнаде за
коришћење јавних добара;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада Одељења;
-Издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје
надлежном прекршајном суду;
-Обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе;

21. РАДНО МЕСТО: Порески инспектор наплате
Звање

Саветник

Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање из научне области
менаџмента, правних или економских наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
положен испит за инспектора,
потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова:
-Спроводи поступак редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и припрема нацрте решења о
принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима,
покретним стварима и непокретностима пореских обвезника , врши редован и ванредан инспекцијски
надзор правних лица, предузетника и физичких лица у вези са плаћањем пореских обавеза у складу са
законом , издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске
прекршаје надлежном прекршајном суду;
-Прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге и одговарајуће регистре ,
спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретним
стварима и непокретностима , односно залоге и доноси нацрте аката у наведеним поступцима;
-Води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског
потраживања по основу застарелости;
-Припрема податке у поступцима стечаја, пријављује потраживања по основу јавних прихода у поступку
стечаја и прати спровођење стечајних поступака и намирење пореског потраживања;
-Подноси захтев за брисање залоге односне хипотеке и обавештава банку, дужника пореског обвезника и
пореског обвезника о престанку важења решења Припрема и шаље опомене о врсти и износу локалних
јавних прихода доспелих за наплату;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада,обрађује предмете по изјављеним жалбама , усваја или прослеђује жалбе надлежном
органу, обавља послове администратора постављања услуга из делокруга рада одељења;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и
начелника Општинске управе.
22. РАДНО МЕСТО: Финансијско материјални послови
Саветник
Звање
Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање из научне области,
правних, економских наука или менаџмента на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Проверава исправност и потпуност налога за књижење пре књижења , књижи документацију у
финансијском књиговодству и врши усаглашавање пореске евиденције обвезника са стањем у пореском
рачуноводству;
-Припрема нацрте управних аката по захтевима обвезника за повраћај и прекњижавање;
-Учествује у изради анализа из области пореског рачуноводства, годишњег извештаја и завршног рачуна;
-Врши слагање књиговодствених промена са подацима добијеним од Управе за трезор;
-Саставља налог за књижење непрокњижених ставки из извода достављеног од стране Управе за трезор,
у складу са прописима из области пореског рачуноводста;
-Обавља и друге послове по налогу Начелника Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и
начелника Општинске управе.

23. РАДНО МЕСТО: Послови пореске евиденције
Звање

Млађи Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
менаџмента, правних, економских или политичких
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Припрема потребну документацију за управни поступак и учествује у изради нацрта аката, прима и
обрађује пореске пријаве пореских обвезника;
-Припрема и прикупља податке и документацију за поступак редовне и принудне наплате;
-Проверава исправност књиговодствених докумената , књижи уплате и књиговодствене налоге у
финансијском књиговодству;
-Издаје уверења о чињеницама уписаним у регистре за које је надлежно Одељење;
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-Ажурира базе података за потребе припреме анализа и извештаја и учествује у изради извештаја о
утврђеним локалним јавним приходима;
-Пружа информације пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе и друга обавештења од
значаја за испуњење пореске обавезе;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и
начелника Општинске управе.
24. РАДНО МЕСТО: Послови пореског извршења
Сарадник
Звање
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских, правних наука или менаџмента на
основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља попис , процену , заплену , продају и пренос непокретности у поступцима принудне наплате,
саставља записник о попису непокретности, обавља заплену и саставља записник о заплени , припрема
нацрт решења о утврђивању почетне вредности непокретности, припрема нацрт закључка о одређивању
продаје непокретности, закључка по приговорима и припрема нацрт решења о продаји, преносу и предаји
непокретности купцу, прибавља податке о непокретностима и покретним стварима ради укњижбе
заложног права у прописаним регистрима;
-Обавља попис , процену , заплену , продају и пренос покретних ствари и попис и заплену готовог новца
у поступку принудне наплате, Води евиденције предмета из области пореског извршења;
-Давање обавештења и информација странкама на основу евиденције о примљеним обрађеним и
експедованим предметима у вези са пореским извршењем, Подноси захтев надлежном суду за доношење
решења за дозволу уласка у стан или друге просторије;
-Подноси захтев за брисање залоге односне хипотеке и обавештава банку, дужника пореског обвезника и
пореског обвезника о престанку важења решења;
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и
начелника Општинске управе.
25. РАДНО МЕСТО: Канцеларијски послови
Звање
Број службеника

Виши референт
1
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Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља административне послове, пријем странака, пријем, контролу, евиденцију документације
достављене од стране пореских обвезника и државних органа;
-Припрема податке за издавање уверења, Уноси податке у базе података система локалне пореске
администрације;
-Појединачно уноси податке о датуму достављања решења о утврђивању локалних јавних прихода,
Одлаже, чува и архивира документацију;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и
начелника Општинске управе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

26. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних
наука,
саобраћајног инжињерства,
грађевинског инжињерства или архитектуре , на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Руководи, организује и планира рад Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и заштиту
животне средине, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених, стара се о законитом
правилном и благовременом обављању послова у Одељењу за урбанизам , комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине,стара се за ефикасно спровођење обједињене процедуре, у складу са законом,
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потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење за урбанизам , комуналностамбене послове и заштиту животне средине;
-Учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на територији Општине,учествује у
реализацији пројеката од интереса за развој Општине;
-Прати спровођење стратешко планских докумената из делокруга Одељења за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине;
-Припрема анализе извештаје, информације и друге стручне аналитичке материјале из делокруга
Одељења за урбанизам , комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
-Припрема извештај за састанак ''Система 48'';
-Прати прописе из надлежности Одељења за урбанизам , комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине , даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
-Доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику
Општинске управе;
-Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем
службеника у одељењу за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту животне средине;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

27. РАДНО МЕСТО: Послови издавања грађевинске дозволе
Звање

Саветник

Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних
наука,
саобраћајног
инжењерства,
грађевинског инжињерствa или архитектуре, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води управни поступак и израђује решења о грађевинској дозволи, решења о одобрењу за извођење
радова и решења о постављању монтажних и других привремених објеката;
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-Остварује сарадњу са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене
процедуре;
-Врши проверу усклађености пројектне документације са издатим локацајиским условима;
-Израђује решења о раскопавању јавних површина ,обрађује решења по жалбама;
-Обрађује статистичке податке у вези грађевинских дозвола;
-Прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.

28. РАДНО МЕСТО: Послови издавања урбанистичких аката
Звање

Саветник

Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних
наука,
архитектуре,
грађевинског
инжињерства или саобраћајног инжињерства, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води поступак за издавање локацијских услова,води поступак за издавање информације о
локацији,прибавља услове за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења,остварује
сарадњу са имацима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре;
-Објављује локацијске услове у централном информационом систему;
-Обавља послове потврђивања урбанистичког пројекта и организује јавну презентацију урбанистичког
пројекта;
-Издаје уверења и потврде из делокруга рада,обавља послове потврђивања пројекта препарцелације и
парцелације;
-Прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду анализа извештаја из делокруга рада;
-Издаје урбанистичке услове за постављење летњих башти и друге урбанистичке услове, обавља послове
администратора постављања услуга из делокруга рада одељења;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.
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29. РАДНО МЕСТО:Послови издавања употребних дозвола
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
грађевинског инжињерства, архитектуре или
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља послове администратора постављања услуга из делокруга рада одељењаоди управни поступак и
израђује решења о употребним дозволама;
-Доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу и осталу
документацију неопходну за поступак укњижбе објекта и доделе кућног броја у обједињеној процедури;
-Доноси решења о рушењу објеката на захтев власника објекта или по службеној дужности;
-Издаје уверења из делокруга рада;
-Прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду анализа извештаја из делокруга рада;
-Обрађује статистичке податке у вези употребних дозвола, врши послове принудног исељења бесправно
усељених лица;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе;
30. РАДНО МЕСТО: Послови заштите животне средине
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
инжињерство заштите животне средине или
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
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године или
факултету

специјалистичким

студијама

на

положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Врши преглед и проверу документације и спроводи поступак и припрема решења о захтевима за
одлучивање о потреби процени утицаја пројеката на животну средину,захтевима за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја пројеката на животну средину, захтевима за давање сагласности на
студије о процени утицаја пројеката на животну средину;
-Организује јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији
затеченог стања пројеката на животну средину,учествује у раду техничке комисије и сарађује са научним
и стручним организацијама у поступку процене утицаја на животну средину;
-Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине, у складу са законима из
области заштите животне средине,води јавну књигу о спроведним поступцима процене утицаја пројеката
на животну средину,утврђује услове и мере заштите животне средине за потребе пројектовања и
прикључења;
-Врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
-Врши оцену извештаја о стратешкој процени,спроводи поступак издавања интегрисане дозволе, у складу
са законом,спроводи поступак издавања дозвола за управљање отпадом, у складу са законом,спроводи
поступак праћења и реализације превентивних и санационих мера заштите животне средине;
-Учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних акционих
и санационих планова , контроли и праћењу стања животне средине,прати прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.

31. РАДНО МЕСТО: Комунално-стамбени послови
Звање

Самостални саветник

Број службеника

1
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Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води управни поступак и израђује решења и друге акте из стамбено комуналне области
утврђује испуњеност услова у погледу заузећа јавних површина и израђује решења о заузећу јавних
површина,израђује решења о одобравању заузимања јавних зелених површина, тротоара и паркиралишта,
ради обезбеђења градилишта;
-Води поступак за регистрацију стамбених заједница,води Регистар стамбених заједница, у складу са
законом,обезбеђује законито, ажурно и тачно вођење Регистра стамбених заједница, у складу са
законом,врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар стамбених заједница,
у складу са законом
одлучује о пријави за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, доношењем решења
о регистрацији или закључка о одбацивању пријаве,пружа стручну помоћ органима стамбених
зграда,врши и друге послове у спровођењу закона који регулише становање и одржавање зграда,води
управни поступак и доноси решења о исељењу, у складу са законом који регулише становање и
одржавање зграда;
-Врши надзор над обављањем комуналних делатности, у смислу квалитета и квантитета извршених
услуга, анализе рада и сачињава извештај и информације о истом;
-Припрема иницијативу за ефикасније извршавање послова и предлаже мере за унапређење рада и
модернизацију комуналних делатности,предлаже нацрт мера у случају поремећаја пружања комуналних
услуга,прати и унапређује функционисање комуналних делатности;
-Прати и унапређује функционисање комуналних делатности,прати стање у области пружања
комуналних услуга;
-Остварује сарадњу са јавним предузећима,врши надзор над спровођењем одлука које регулишу
комунално стамбену област прати прописе из делокруга рада;
-Припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне аналитичке материјале из делокруга рада,
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.
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32. РАДНО МЕСТО: Имовинско правни послови
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води управни поступак и израђује решења о конверзији,експропријацији, деекспропријацији и
административном преносу непокретности,води управни поступак утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта и израђује решења,води управни поступак споразумног одређивања накнаде за
експрописану непокретност,спроводи поступак давања на коришћење, у закуп, отуђење и прибављање
пословног и другог простора у јавној својини Општине и израђује уговоре;
-Израђује нацрте аката које доноси Скупштина општине из области имовинско – правних послова, као и
образложења тих аката,израђује уговоре о закупу за станове намењене лицима у стању социјалне потребе;
-Спроводи поступак враћања утрина и пашњака селима на коришћење,израђује решења и уговоре о
прибављању и отуђењу грађевинског земљишта,води поступак откупа станова и сачињава уговор о
откупу станова;
-Врши израду нацрта аката о располагању непокретностима у јавној својини општине
припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга
рада,прикупља документацију за упис имовине у одговарајући јавни регистар;
-Обавља све послове који се односе на заштиту и очување непокретности у јавној својини Општине;
-Води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Општине;
-Води евиденцију станова, зграда и земљишта у јавној својини Општине,сарађује са другим органима
ради ажурирања стања непокретности;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.

33. РАДНО МЕСТО: Послови урбанистичког планирања
Звање

Саветник

Број службеника

1
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Услови

стечено високо образовање из научне области
правних
наука,
архитектуре,
грађевинског
инжињерства или саобраћајног инжињерства на
основним академским студијама у обиму од 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Учествује у изради урбанистичких планова,стара се о излагању планског документа на увид,обезбеђује
копије постојећег топографског и катастарског плана односно дигиталне записе, као и катастар
подземних и надземних водова,учествује у изради нацрта одлуке о изради урбанистичког плана;
-Води регистар обједињених процедура,обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе у електронском облику путем интернета;
-Подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа на
начин и у роковима прописаним овим законом;
-Спроводи претходни поступак и обавља административне послове за потребе радних тела Скупштине
општине из области урбанизма;
-Обрађује и издаје информацију о локацији и локацијске услове за објекте инфраструктуре;
-Проучава и прати прописе из области планирања и уређивања простора;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.

34. РАДНО МЕСТО: Послови озакоњења
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
грађевинског инжињерства или економских наука
на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
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потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Води управни поступак и израђује решења о озакоњењу,утврђује испуњеност услова за озакоњење
објеката и израђује решења о озакоњењу, у складу са законом,покреће поступак озакоњења по службеној
дужности;обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења,прибавља
сагласност за озакоњење објекта;
-Издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим
захтевима,води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања,доставља
правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности
и Грађевинској инспекцији;
-Израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка
озакоњења,води евиденцију о издатим решењима о озакоњењу, сачињава списак истих и стара се о
објављивању списка на интернет страници општине;
-Припрема извештај о броју поднетих и решених предмета као и извештај везане за озакоњење објеката;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.

35. РАДНО МЕСТО: Административно-технички послови
Звање

Виши референт

Број службеника

1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља административно техничке послове који су везани за пријем захтева контроле исправности и
комплетности документације која се подноси одељењу за урбанизам,комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине;
-Пружа помоћ странкама у вези остваривања права из делатности Одељења за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине;
-Доставља предмете у рад службеницима који решавају по захтевима странака;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за урбанизам , комунално- стамбене послове и
заштиту животне средине и начелника Општинске управе.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

36. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за друштвене делатности
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука , на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Руководи, организује и планира рад Одељења за друштвене делатности, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу за друштвене делатности;
-Стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу за друштвене
делатности,даје упутства извршиоцима за обављање послова и врши непосредну контролу над радом
ивршилаца;
-Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења за друштвене делатности,доставља
писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта Начелнику
Општинске управе;
-Усклађује рад Одељења за друштвене делатности са другим основним организационим јединицама у
оквиру Општинске управе;
-Прати прописе из надлежности Одељења за друштвене делатности, даје мишљења у вези са истима и
указује на промене прописа из надлежности Одељења за друштвене делатности,потписује сва акта из
надлежности Одељења за друштвене делатности;
-Прати рад и врши надзор над законитошћу рада установа и организација у области предшколског
васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, културе, физичке културе, спорта, дечије,
социјалне заштите и здравствене заштите;
-Прати и анализира стање у областима из делокруга Одељења за друштвене делатности и предлаже и
планира мере за унапређење стања,прати рад саветодавних и радних тела из области друштвених
делатности, установа чији је оснивач Општина, и спровођење пројеката из области друштвених
делатности;
-Припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду и стању у
друштвеној делатности,учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у
одељењу за друштвене делатности;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
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37. РАДНО МЕСТО: Послови друштвене бриге о деци и образовања
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских или политичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља управне, стручне и административне послове у области друштвене бриге о деци, образовања и
ученичког и студентског стандарда;
-Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о праву на родитељски
додатак, дечији додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета и одсуства ради посебне неге детета, права на накнаду трошкова боравка у предшколској
установи за децу без родитељског старања, за децу ометену у развоју, за децу трећег и сваког наредног
реда рођења, праву на једнократну помоћ породици са прворођеним дететом, односно трећерођеним
дететом, као и управне акте о праву на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто
дете;
-Води првостепени управни поступак, израђује првостепене управне акте – поступак ради признавања
права у вези стипендирања и кредитирања ученика и студената, као и издавање уверења за ученичке и
студентске домове и др. Припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа;
-Прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка;
-Врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства
за остваривање права на родитељски додатак, дечији додатак, накнаду зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду
трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу ометену у развоју.
Води одговарајуће евиденције о оствареним правима;
-Обавља аналитичко-планске послове у области образовања,израђује информативно - аналитичке
материјале за потребе органа општине из области друштвене бриге о деци и образовања;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника Општинске
управе.
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38. РАДНО МЕСТО: Послови борачко-инвалидске и социјалне заштите
Звање
Саветник
Број службеника
Услови

2
стечено високо образовање из научне области
правних, економских или менаџмента, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља управне, стручне и административне послове у области борачко-инвалидске и социјалне
заштите;
-Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање права на
борачко-инвалидску заштиту;
-Обавља послове везане за утврђивање права утврђених одлуком која регулише допунска права војних
инвалида и породица палих бораца из оружаних акција и прати њихову реализацију и финансирање;
-Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за решење о
категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним
паркиралиштима;
-Води првостепени управни поступак стицања статуса енергетски угроженог купца;
-Израђује извештаје и информације из области борачко инвалидске и социјалне заштите из делокруга
рада. Пружа стручну помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социо-хуманитарним
организацијама са територије Општине. Води одговарајуће евиденције о оствареним правима. Прати
прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника
Општинске управе.
39. РАДНО МЕСТО: Финансијско-књиговодствени послови из области борачко-инвалидске заштите
Звање
Саветник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
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студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Врши контролу, усклађивање и формирање спискова корисника борачко-инвалидске заштите за исплату
примања остварених по Закону,врши израду и подношење захтева за плаћање за кориснике ЦИР и
НОР,обавештавање корисника о извршеним исплатама од стране Министарства;
-Сравњивање финансијских података о корисницима код којих је дошло до престанка права, израда
обрачуна, достављање захтева Министрству и исплату по решењу,врши усаглашавање и сравњивање
финансијских података борачко-инвалидске заштите и врши обрачун за повраћај на рачун Извршења
буџета Републике Србије;
-Сачињава дневне и месечне извештаје о извршењу прихода и расхода. Сачињава годишње извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода,за потребе надлежног Министарства израда извештаја о
оствареним приходима и извршеним расходима,припрема и израда финансијских извештаја из области
борачко-инвалидске заштите;
-Врши евидентирање података у веб апликацији надлежног Министарства, контролу извршених обрачуна
и планираних плаћања;
-Врши обрачуне погребних трошкова за пок. кориснике на основу Закона,врши обрачуне помоћи у
случају смрти корисника за пок. кориснике на основу Закона,врши унос података у апликацију за обрачун
инвалидског додатка;
-Прати прописе из делокруга рада. Врши послове ликвидатуре у области борачко-инвалидске заштите;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника Општинске
управе.

40. РАДНО МЕСТО: Послови здравствене заштите – Саветник за заштиту права пацијената, послови
заштите и остваривање личних и колективних права националних мањина и етничких група, заштите
и остваривања права из области родне равноправности
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
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године или
факултету

специјалистичким

студијама

на

положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Обавља управне, стручне и административне послове у области здравствене заштите. Стара се о заштити
права пацијената у складу са Законом,поступа по поднетим приговорима пацијената,сарађује са
здравственим установама на територији Општине на примарном нивоу у поступању по приговорима
пацијената,сарађује са Саветом за здравље општине Инђија;
-Сачињава извештаје о раду на заштити права пацијената. Учествује у реализацији пројеката у области
примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се Општина појављује као носилац или партнер;
-Прати, анализира и спроводи прописе из области заштите података о личности. Информише и даје
мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховима законским обавезама у вези са заштитом
података о личности. Сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности.
-Прати, анализира и спроводи прописе и стратешка документа (Национална стратегија и акциони
планови) из области родне равноправности;
-Припрема анализе, информације и извештаје из делокруга. Прати, анализира и спроводи прописе из
дечије и примарне здравствене заштите и друштвене бриге о јавном здрављу. Израђује акте у вези са
остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу и обавља све управне, стручне и административно
техничке послове који се у вези са остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу;
-Обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких
докумената из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника
Општинске управе.
41.РАДНО МЕСТО: Послови културе, информисања и спорта
Звање
Сарадник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних , економских или педагошких наука на
основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Обавља стручне и административно техничке послове у области културе, информисања, спорта, цркава
и верских заједница и програма у областима од јавног интереса које реализују удружења грађана, Обавља
послове у вези припреме, расписивања и реализације јавних позива-конкурса за додељивање средстава за
финансирање, односно суфинансирање пројеката у области културе, спорта и програма у областима од
јавног интереса које реализују удружења грађана и прати реализацију одобрених програма-пројеката;
-Обавља послове у вези припреме, расписивања и реализације јавних позива-конкурса за додељивање
средстава за финансирање, односно суфинансирање пројеката-програма црквама и верским заједницама
и прати реализацију одобрених програма-пројеката;
-Обавља послове у вези припреме, расписивања и реализације јавних позива-конкурса за додељивање
средстава за финансирање, односно суфинансирање пројеката-програма у области информисања и прати
реализацију одобрених програма-пројеката;
-Прати остваривање потреба у области културе, информисања, спорта и програма у областима од јавног
интереса које реализују удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету Општине;
-Израђује извештаје и информације из делокруга рада, прати прописе из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника Општинске
управе.
42. РАДНО МЕСТО: Административно послови у области образовања
и друштвене бриге о деци
Звање
Сарадник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских или правних наука-инжењер статистике
на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља административне послове у области образовања и друштвене бриге о деци,
води евиденцију и обавештава предшколску установу о деци која су стасала за упис у предшколску
установу ради похађања припремног предшколског програма, води евиденцију о деци и обавештава
школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у основну школу,
врши административно – техничке послове који су у надлежности Општине, а односе се на остваривање
права ученика са територије општине Инђија на стипендију, кредит, смештај у дом за ученике и
трошкове превоза ученика;
Врши административно послове везане за поступак доделе стипендија које се финансирају из буџета
Општине, као и поступак до исплате по уговору о стипендирању, врши административно послове везано
за остваривање права студената на трошкове превоза у међумесном саобраћају (комплетирање предмета,
обрачун и контрола признатог права, као и евиденција о корисницима), води евиденцију и формира
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документацију за припремно предшколски програм и рефундацију трошкова боравка у предшколској
установи за треће и свако наредно дете;
-Води контролу извештаја предшколске установе, у складу са важећим прописима, води евиденцију о
деци са сметњама у развоју, у складу са законом;
-Врши оверу картона за превоз ученика и води евиденцију о истој, као и контролу рачуна превозника по
приспећу;
-Кординира радом интерресорне комисије и обавља све стручне и административне послове за рад исте;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника
Општинске управе.
43. РАДНО МЕСТО: Послови заштите и остваривање личних и колективних права, избеглих,
прогнаних и расељених лица, лице за заштиту података о личности
Звање
Саветник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних,економских, политичких или других
друштвено-хуманистичких наука, или из области
ИМТ студија, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем избеглих, прогнаних и
интерно расељених лица, спроводи и прати спровођење аката органа општине у оквиру делокруга рада,
учествује у планирању и припреми одлука везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање
података, утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање
смештаја избеглица;
-Израђује предлог програма социјалне заштите социјално угрожених лица и социјалне карте у сарадњи
са Центром за социјални рад, остварује сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике Србије,
Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама.
Обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких
докумената из делокруга рада;
-Учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и
организација из делокруга, припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената;
-Прати остваривање права националних мањина и етничких група и предлаже мере у циљу њиховог
побољшања, прати реализацију пројеката који се тичу националних мањина и етничких група, законску
регулативу из ових области и предлаже решења у вези с тим;
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-Врши послове безбедности и здравља на раду,организује превентивне и периодичне прегледе
испитивања опреме за рад и услова радне околине,предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито
на радном месту са повећаним ризиком,свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и
здравље на раду,прати стање у вези са повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у
вези са радом и учествује у утврђивању узрока и предлаже мере за њихово отклањање,сарађује са
службом медицине рада по свим питањима из области безбедности и здравља на раду,води све потребне
евиденције безбедности и здравља на раду;
-Прати остваривање акционог плана и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња,
успоставља сарадњу и комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које
се баве инклузијом Рома и Ромкиња на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе
и социјалне заштите;
-Прати реализацију пројеката по приспелим донацијама;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника
Општинске управе;
44. РАДНО МЕСТО: Послови пријема захтева из области друштвених делатности
Звање
Виши референт
Број службеника

1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља административне послове који су везани за пријем захтева и контроле исправности и
комплетности документације која се подноси уз захтев за остваривање породиљских права и права на
родитељски и дечији додатак, те права из области ученичког и студентског стандарда;
-Пружа помоћ странкама у вези остваривања породиљских права и права на родитељски и дечији
додатак;
-Пружа стручну техничко административну помоћ службеницима, доставља предмете у рад
извршиоцима који решавају о праву;
-Обавља послове везане за експедицију решења, обавештава странке о извршеним исплатама права од
стране министарства, издаје уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција органа.
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и начелника
Општинске управе.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

45. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за за општу управу
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Руководи ,организује, и планира рад одељења за општу управу , Пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу за општу управу,стара се о законитом, правилном и благовременом
обављању послова у Одељењу за општу управу ,обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада
Одељења за општу управу;
-Припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима, припрема нацрт
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,даје упутства извршиоцима за
обављање послова и врши непосредну контролу над радом ивршилаца, доставља писану иницијативу са
свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику Општинске управе, усклађује рад
Одељења за општу управу са другим основним организационим јединицама у оквиру Општинске управе;
-Прати и анализира стање у областима из делокруга одељења и предлаже и планира мере за унапређење
стања;
-Прати прописе из надлежности Одељења за општу управу, даје мишљења у вези са истима и указује на
промене прописа из надлежности Одељења за општу управу;
-Припрема анализе и извештаје и информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга
рада Одељења за општу управу;
-Учествује у припреми стратегија, пројеката , програма, планова и других докумената у оквиру делокруга
рада;
-Води евиденцију израђених печата и евиденцију о службеницима који су задужени за чување и руковање
печатом;
-Потписује сва акта из надлежности Одељења за општу управу, учествује у процесима који су у вези са
стручним усавршавањем службеника у одељењу за општу управу;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
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46. РАДНО МЕСТО: Послови управљања људским ресурсима и персонални послови
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Припрема појединачне акте из области радних односа,обрађује и комплетира акте и води персонална
досијеа;
-Врши анализу описа послова и радних места у органима Општине и њихово правилно разврставање у
звања, предлаже мере и активности у циљу развоја људских ресурса;
-Обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања и плата;
-Обавља послове везане за пријављивање на социјално осигурање службеника на порталу Цросо и
Централном регистру запослених, намештеника и функционера у органима Општине, обавља
административне послове везане за поступак колективног преговарања,води кадровске и друге
евиденције из области радних односа службеника и намештеника;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада;
-Припрема информације и друге аналитичке материјале из делокруга рада,учествује у припреми програма
и планова у оквиру делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске
управе.

47. РАДНО МЕСТО: Аналитичар радних места
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
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специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине,развија
систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање
мотивације службеника;
-Врши анализу, процену и припрему предлога годишњег програма посебног стручног усавршавања
службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
-Учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у општинској управи;
-Реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања;
-Проучава садржину претходног описа радног места и потребних компетенција и ради тога прикупља све
податке који су потребни да би се испитала међусобна усклађеност елемената од којих се састоји
претходни опис радног места;
-Припрема информације и извештаје из свог делокруга, обавља послове администратора органа на
порталу еУправа и администратора постављања услуга из делокруга рада одељења;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.
48. РАДНО МЕСТО:Послови вођења бирачких спискова и послови безбедности и здравља на раду
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит, положен стручни
испит о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља админстративне и техничке послове припреме, обраде и уноса података у електронску базу
података за Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак националних мањина ради ажурирања
јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка, обавља послове у вези са спровођењем
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решења о упису, брисању, измени , допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службеној
дужности или на захтев странака;
-Издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе личног изјашњавања грађана;
-Издаје уверења о бирачком праву грађана,води бирачки списак грађана за територију Општине;
-Прати законске прописе из области својих послова и благовремено иницира потребне промене у начину
и облику вођења података у бирачким списковима;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада;
-Врши послове безбедности и здравља на раду,организује превентивне и периодичне прегледе
испитивања опреме за рад и услова радне околине, предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито
на радном месту са повећаним ризиком, свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и
здравље на раду,прати стање у вези са повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у
вези са радом и учествује у утврђивању узрока и предлаже мере за њихово отклањање,сарађује са
службом медицине рада по свим питањима из области безбедности и здравља на раду, води све потребне
евиденције безбедности и здравља на раду;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

49. РАДНО МЕСТО: Послови вођења бирачких спискова
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља админстративне послове припреме, обраде и уноса података у електронску базу података за
Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак националних мањина ради ажурирања
јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка,
обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у
бази бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака;
-Издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе личног изјашњавања грађана;
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-Издаје уверења о бирачком праву грађана,води бирачки списак грађана за територију Општине;
-Прати законске прописе из области својих послова и благовремено иницира потребне промене у начину
и облику вођења података у бирачким списковима;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

50. РАДНО МЕСТО: Послови набавке
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских наука или инжењерског
менаџмента, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши набавку и пријем ствари и опреме, ситног инвентара и потрошног материјала,издаје ситан
инвентар, канцеларијски материјал и потрошни материјал и издаје задужење датих средстава на
кориснике,врши пријем и контролу исправности и евиденцију улазних рачуна;
-Врши осигурање имовине и запослених, припрема документацију за регистрацију моторних возила,
припрема документацију за накнаду штете по каско осигурању;
-Учествује у припреми плана јавне набавке у оквиру делокруга рада,води магацинско књиговодство за
потрошни материјал и врши усклађивање са материјалним и финансијским књиговодством;
-Врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води картотеку набављене робе;
-Врши набавку артикала за манифестације и скупове који се организују у згради или под
покровитељством Општине, води књиге печата, води евиденцију набављених мобилних телефона, води
евиденцију утрошка горива и пређене километраже за возила Општинске управе, саставља месечне
извештаје, ажурира базу података за потребе припреме анализа и извештаја из делокруга рада;
-Спроводи истраживања из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.
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51. РАДНО МЕСТО: Администатор Call центра
Звање

Млађи саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских, политичких наука или
инжењерског менаџмента, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца ,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Прати рад оперативности Web, SMS и говорног сервера, прати примљене поруке са Web, SMS и говорног
сервера, дистрибуира примљене поруке надлежним органима у Општинској управи, Скупштини
општине, Кабинету председника и јавним предузећима;
-Израда недељних извештаја за Систем 48, прати одговоре и ажурност истих, прави извештаје на
недељном, двонедељном, месечном, тромесечном, полугодишњем и годишњем нивоу;
-Координира са службама у јавним предузећима, прикупља податке о активностима, припрема и
презентовање истих, обезбеђује и чува направљене презентације на неком од електронских медија;
-Прави извештаје за Председника општине, заменика Председника општине, Председника Скупштине
општине и његовог заменика, Начелника Општинске управе и Начелнике одељења, директоре јавних
предузећа и установа и других органа и Служби чији је оснивач Општина Инђија;
-Прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду анализа извештаја из делокруга рада;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске
управе.

52. РАДНО МЕСТО: Стручно-оперативни послови за потребе Председника општине
Звање

Млађи саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука , на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
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струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца ,
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Обавља стручно оперативне послове у оквиру надлежности Председника општине, врши контролу
општих аката којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета
Општине и број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или
дела програма корисника буџета Општине на које сагласност даје Председник општине;
-Израђује предлоге аката којима Председник општине одлучује о прибављању и отуђењу превозних
средстава за потребе органа Oпштине, израђује предлоге аката којим Председник општине утврђује
услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа Oпштине;
-Израђује предлоге аката којим Председник општине образује стручна радна тела за поједине послове из
његове надлежности, води службене преписке и обавља послове на успостављању телефонских веза,
заказује и врши техничку припрему састанака;
-Води евиденцију о састанцима, даје информације странкама у вези рада и пријема странака код
Председника општине, заменика Председника општине и начелника Општинске управе;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу, начелника Општинске управе,
Председника општине и Заменика Председника општине.
53. РАДНО МЕСТО: Административни послови у области личних стања грађана
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних или економских наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до 3 године
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води првостепени управни поступак и израђује решења везана за лични статус грађана о накнадном
упису у матичну књигу, о исправци или поништају основног уписа у матичну књигу, о исправци уписа у
књизи држављања, промене личног имена, о дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о дозволи
увида у матичне књиге и др.;
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-Издаје уверења о животу за кориснике иностраних пензија, издаје уверења о породичном стању за
запослене у иностранству;
-Израђује извештаје о стању решености предмета управног поступка, прикупља податке у вези
утврђивања чињеница о којима се не води службена евиденција;
-Обавља послове администратора Писарнице и Система за управљање документима у складу са законом
којим се уређује електронска управа, управља налозима писара које је одредио орган, води шифарник
категорија документарног материјала са роковима чувања, пријављује техничке проблеме Служби Владе;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

54. РАДНО МЕСТО: Матичар за матично подручје Инђија
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води матичне књиге и књиге држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и
уверења, издаје изводе из матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из
матичних књига и књига држављана;
-Издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним конвенцијама,
међународним уговорима и споразумима;
-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти, и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге, води други
примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се води службена
евиденција, другим надлежним органима;
-Врши пријем поште и решава по захтевима странака и других органа, архивира предмете, води матичну
архиву и издаје уверења из матичне архиве по захтеву странака и других органа, врши техничке припреме
и учествује у склапању брака;
-Саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

55. РАДНО МЕСТО: Заменик матичара за матично подручје Инђија
Звање

Сарадник

Број службеника

2
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Услови

Опис послова:

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

-Води матичне књиге и књиге држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и
уверења, издаје изводе из матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из
матичних књига и књига држављана;
-Издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним конвенцијама,
међународним уговорима и споразумима;
-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге, води други
примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се води службена
евиденција, другим надлежним органима;
-Врши пријем поште и решава по захтевима странака и других органа, архивира предмете, води матичну
архиву и издаје уверења из матичне архиве по захтеву странака и других органа, врши техничке припреме
и учествује у склапању брака;
-Саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

Месна канцеларија Бешка
56. РАДНО МЕСТО: Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје Бешка
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Обавља послове шефа Месне канцеларије Бешка, води управни поступак из области личних стања
грађана и израђује акте, врши послове матичара са свим овлашћењима, води матичне књиге и књиге
држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и уверења, издаје изводе из
матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига
држављана, издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним
конвенцијама, међународним уговорима и споразумима;
-Даје информације странкама и пружа стручну помоћ странкама при састављању поднесака којим се оне
обраћају органима Општине, води евиденцију из послова опште управе и издаје уверења на основу те
евиденције, прати и доставља све промене и акта везане за ажурирање бирачког списка, прикупља
податке у вези утврђивања чињеница о којима се не води службена евиденција и издаје уверење о истом;
-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти, и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге;
-Води други примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се
води службена евиденција, другим надлежним органима;
-Врши припремање и евидентирање аката и предмета, отпремање поште, врши развођење предмета и
аката и архивирање предмета, учествује у припреми нацрта општих аката из делокруга рада, прати,
анализира и проучава законе и друге прописе из делокруга рада;
-Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја из
делокруга рада, саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

57. РАДНО МЕСТО: Заменик матичара за матично подручје Бешка
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води матичне књиге и књиге држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и
уверења, издаје изводе из матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из
матичних књига и књига држављана;
-Издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним конвенцијама,
међународним уговорима и споразумима;
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-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти, и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге, води други
примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се води службена
евиденција другим надлежним органима;
-Врши пријем поште и решава по захтевима странака и других органа, архивира предмете, води матичну
архиву и издаје уверења из матичне архиве по захтеву странака и других органа врши техничке припреме
и учествује у склапању брака;
-Саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

58. РАДНО МЕСТО: Возач-Достављач у Месној канцеларији Бешка
Звање
Број намештеника

Намештеник – четврта врста радног места
1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем или
трогодишњем трајању, техничког смера

Захтевана додатна знања / испити

возачка дозвола „Б“ категорије

Захтевано радно искуство
једна година радног искуства
Опис послова:
-По издатом путном налогу управља службеним возилом;
-Стара се о рационалном и наменском коришћењу возила, о уредности и исправности возила;
-Стара се о благовременом техничком прегледу и благовременој регистрацији возила;
-Врши ситне поправке на путничком возилу, а у случају већег квара дужан је извршити пријаву истог;
-Контролише евентуално оштећење возила и информацију о пријави штете од стране возача;
-Уговора поправке возила у овлашћеним сервисима и радионицама;
-Контролише путну документацију;
-Води и попуњава путне налоге за службено возило које користи;
-Врши послове доставе решења, позива, обавештења, закључака и других писмена лицима на која се
односе;
-Враћа благовремено доставнице са уредним потписом и напоменом органу или служби из које је
поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.
59. РАДНО МЕСТО: Достављач у Месној канцеларији Бешка
Звање

Намештеник –пета врста радног места

Број намештеника

1

Услови

стечено основно образовање

Захтевана додатна знања / испити
Захтевано радно искуство

једна година радног искуства
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Опис послова:
-Врши послове доставе решења, позива, обавештења, закључака и других писмена лицима на која се
односе;
-Враћа благовремено доставнице са уредним потписом и напоменом органу или служби из које је
поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу;
-Стара се о чистоћи и хигијени службених просторија и јавне површине испред Месне канцеларије Бешка;
-Обавља и друге послове по налогу шефа Месне канцеларије Бешка, начелника Одељења за општу управу
и начелника Општинске управе.

Месна канцеларија Нови Сланкамен

60. РАДНО МЕСТО: Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично подручје Нови
Сланкамен
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља послове шефа Месне канцеларије Нови Сланкамен, води управни поступак из области личних
стања грађана и израђује акте, врши послове матичара са свим овлашћењима, води матичне књиге и књиге
држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и уверења, издаје изводе из
матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из матичних књига и књига
држављана;
-Издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним конвенцијама,
међународним уговорима и споразумима;
-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге, води други
примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се води службена
евиденција, другим надлежним органима;
-Врши пријем поште и решава по захтевима странака и других органа, архивира предмете, води матичну
архиву и издаје уверења из матичне архиве по захтеву странака и других органа, врши техничке припреме
и учествује у склапању брака;
-Саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.
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61. РАДНО МЕСТО: Заменик матичара за матично подручје Нови Сланкамен
Звање

Сарадник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
положен државни стручни испит,
положен посебан стручни испит за матичара
најмање три године радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Води матичне књиге и књиге држављања у Регистру матичних књига, води евиденције издатих извода и
уверења, издаје изводе из матичних књига и књига држављана, уверења о чињеницама и подацима из
матичних књига и књига држављана;
-Издаје изводе и уверења за употребу у иностранству сагласно закону, међународним конвенцијама,
међународним уговорима и споразумима;
-Сачињава записнике о пријави рођења, закључења брака, смрти, и исте уноси у матичне књиге, сачињава
записнике о признању очинства, националној припадности и исте уноси у матичне књиге, води други
примерак матичних књига у папирном облику, доставља чињенице и податке о којима се води службена
евиденција другим надлежним органима;
-Врши пријем поште и решава по захтевима странака и других органа, архивира предмете, води матичну
архиву и издаје уверења из матичне архиве по захтеву странака и других органа, врши техничке припреме
и учествује у склапању брака;
-Саставља статистички извештај из свог делокруга;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

62. РАДНО МЕСТО: Достављач у Месној канцеларији Нови Сланкамен
Звање
Број намештеника
Услови

Намештеник-пета врста радног места
1
стечено основно образовање

Захтевана додатна знања / испити

/

Захтевано радно искуство

једна година радног искуства
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Опис послова:
-Врши послове доставе решења, позива, обавештења, закључака и других писмена лицима на која се
односе за Месну канцеларију Нови Сланкамен;
-Враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је
поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу;
-Стара се о чистоћи и хигијени службених просторија и јавне површине испред Месне канцеларије Нови
Сланкамен;
-Обавља и друге послове по налогу шефа Месне канцеларије Нови Сланкамен, начелника Одељења за
општу управу и начелника Општинске управе.

63. РАДНО МЕСТО: Послови пријема поднесака
Звање

Виши Референт

Број службеника

1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши пријем поште, распоређује је по класификационим ознакама и доставља је у рад одељењима и
службама;
-Води доставну књигу поште за препоручене пошиљке, врши оверу потписа кад је то прописано законом
и подзаконским актима;
-Обавља стручне административно-техничке послове из делокруга рада, пружа стручну техничкоадминистративну помоћ службеницима и странкама;
-Обавља послове администратора Писарнице и Система за управљање документима у складу са законом
којим се уређује електронска управа, управља налозима писара које је одредио орган, води шифарник
категорија документарног материјала са роковима чувања, пријављује техничке проблеме Служби Владе
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

64. РАДНО МЕСТО: Послови архиве и отпремања поште
Звање

Виши Референт

Број службеника

2
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Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши пријем предмета и контролу исправности за фазу развођења и архивирања, разводи предмете у
складу са прописом који регулише канцеларијско пословање, саставља тромесечни и годишњи извештај
о кретању првостепених управних предмета Општинске управе за потребе Скупштине општине и њених
тела и других државних органа;
-Формира регистраторске јединице и води архивску књигу, реактивира предмете из пасиве – архивског
депоа за потребе органа и по захтеву странке, издаје уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи
и врши оверу преписа докумената из архиве;
-Доставља преписе архивских књига надлежној установи у складу са законом, врши пренос формираних
регистратурских јединица из писарнице у архивски депо, врши припрему и одабир безвредног
регистратурског материјала за излучење;
-Врши припрему, одабир архивске грађе за уступање надлежном органу и учествује у примопредаји
архивске грађе, стара се о одржавању реда у архивским просторијама, пакује и експедује пошту;
-Обавља послове администратора Писарнице и Система за управљање документима у складу са законом
којим се уређује електронска управа, управља налозима писара које је одредио орган, води шифарник
категорија документарног материјала са роковима чувања, пријављује техничке проблеме Служби Владе;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

65. РАДНО МЕСТО: Послови вођења евиденције, одржавања и управљања возилом
Звање

Намештеник – четврта врста радног места

Број намештеника
Услови

2
стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, техничког смера

Захтевана додатна знања / испити

возачка дозвола „Б“ категорије
једна година радног искуства

Захтевано радно искуство
Опис послова:
-По издатом путном налогу управља службеним возилом;
-Стара се о рационалном и наменском коришћењу возила, о уредности и исправности возила;
-Стара се о благовременом техничком прегледу;
-Стара се о благовременој регистрацији возила;
-Врши ситне поправке на путничком возилу, а у случају већег квара дужан је извршити пријаву истог;
-Контролише евентуално оштећење возила и информацију о пријави штете од стране возача;
-Уговора поправке возила у овлашћеним сервисима и радионицама;
-Контролише путну документацију;
-Води и попуњава путне налоге за службено возило које користи;
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-Потписује техничку исправност службених возила која се користе за потребе органа Општине, утврђену
визуелним прегледом;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

66. РАДНО МЕСТО: Достављач
Звање

Намештеник- четврта врста радног места

Број намештеника
Услови

3
стечено средње образовање у четворогодињем
трајању

Захтевана додатна знања / испити

/

Захтевано радно искуство
Опис послова:

једна година радног искуства

-Обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове разношења и уручивање пошиљки, као и
одношење службених пошиљки на пошту;
-Доставља позиве, решења и других аката из надлежности органа општине , као и материјала за седнице
органа општине;
-Враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је
поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

67. РАДНО МЕСТО: Спремачица
Звање
Број намештеника

Намештеник - пета врста радног места
1

Услови

стечено основно образовање

Захтевана додатна знања / испити

/

Захтевано радно искуство
/
Опис послова:
-Врши одржавање чистоће у пословним просторијама Општине;
-Врши чишћење инвентара и опреме;
-Стара се о одржавању чистоће испред зграде Општине и дворишног
простора исте;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника
Општинске управе.

Број 8, страна број  516                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

68. РАДНО МЕСТО: Послови одржавања уређаја и инсталација-Домар
Звање

Намештеник – четврта врста радног места

Број намештеника
Услови

1
стечено средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању, техничког смера

Захтевана додатна знања / испити

/

Захтевано радно искуство
једна година радног искуства
Опис послова:
-Врши одржавање електромреже у згради Општине;
-Врши одржавање водоводних инсталација у згради Општине;
-Врши ситне поправке на инсталацијама;
-Врши извођење молерско фарбарских и зидарских радова, који су мањег обима;
- Врши радове на наведеним инсталацијама и у дворишту зграде Општине;
-Врши копирање за потребе Општинске управе, осим материјала за потребе Скупштине општине и
материјала за потребе Општинског већа;
-Води евиденцију основних средстава у Општинској управи и на иста ставља инвентарске бројеве;
-По потреби, врши послове доставе решења, позива, обавештења, закључака и других писмена лицима на
које се односе;
-Враћа благовремено доставнице са уредним потписом и напоменом органу или
служби из које је поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу;
-Врши и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.

69. РАДНО МЕСТО: Телефониста
Звање
Број намештеника

намештеник – четврта врста радног места
1

Услови

стечено средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању, друштвеног, природног
или техничког смера

Захтевана додатна знања / испити

/

Захтевано радно искуство
једна година радног искуства
Опис послова:
-Врши послове успостављања телефонских веза за потребе Општине;
-Стара се о правилном фукционисању телефонске централе и телефонских уређаја;
-Обавештава телефонску службу ради отклањања евентуалних неисправности;
-Врши и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и начелника Општинске управе.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
70. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за инспекцијске послове
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
Руководи ,организује и планира рад одељења за инспекцијске послове
-Стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу за инспекцијске
послове;
-Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења за инспекцијске послове;
-Потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење за инспекцијске послове, осим
управних аката које доноси инспектор;
-По потреби одлази на терен са инспекторима, усклађује активности инспектора, организује и надзире
спровођење и извршење изречених мера;
-Прати прописе из надлежности Одељења за инспекцијске послове, даје мишљења у вези са истима и
указује на промене прописа из надлежности Одељења за инспекцијске послове, доставља писану
инцицијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта Начелнику Општинске
управе;
-Припрема извештаје за састанак ''Система 48'', сачињава Годишње Планове, односно предлоге
Годишњих планова инспекцијских надзора и Годишње извештаје, односно предлоге Годишњих
извештаја за ресорна министарства и Комисију за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности јединице локалне самоуправе;
-Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним покрајинским органима управе
који су поверили одређене послове општинској инспекцији у надлежност, припрема анализе,
информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора;
-Проучава последице утврђеног стања у областима из делокруга и обавештава надлежне о утврђеном
стању уз предлагање одговарајућих мера, учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем
службеника у одељењу за инспекцијске послове;
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-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

71. РАДНО МЕСТО: Грађевински инспектор
Звање

Саветник

Број службеника

2

Услови

стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља
грађевинских или архитектонских наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина, врши
надзор да ли предузеће, друго правно лице, предузетник који гради објекат, лице које врши стручни
надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката испуњавају
прописане услове, контролише да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато
одобрење за изградњу и проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен
на прописан начин;
-Контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин, врши надзор да ли се објекат гради
према одобрењу за изградњу и главном пројекту и контролише да ли извршени радови, материјал, опрема
и инсталација који се уграђују одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама
квалитета;
-Проверава да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне средине;
-Контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност
његовог коришћења и околине, проверава да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу
инспекције на прописан начин, проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана
осматрања и одржавање објекта и проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
-Врши надзор над спровођењем Закона о становању и одржавању зграда и прописа донетих на основу
њега у оквиру права и обавеза, односно дужности грађевинског инспектора јединице локалне самоуправе,
надлежним правосудним органима подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни преступ и
кривичне пријаве против физичких и правних лица која изградњу објекта не врше у складу са позитивним
законским прописима;
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-Издаје прекршајне налоге, у складу са законом који регулише прекршаје, обавља и друге послове
утврђене законом или прописом донетим на основу закона;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за инспекцијске послове и начелника
Општинске управе.

72. РАДНО МЕСТО: Комунални инспектор
Звање

Саветник

Број службеника

3

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ из области саобраћајног инжењерства,
геолошког
инжењерства,
правних
наука,
политичких, других друштвено-хуманистичких
наука или из области ИМТ студија, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом о комуналним делатностима и
републичких прописа донетих на основу овог закона и општим актима Скупштине општине, врши надзор
над спровођењем Закона о трговини и прописа донетих на основу овог закона у делу надзора који врше
јединице локалне самоуправе преко комуналних инспектора, врши надзор над спровођењем мера личне
заштите који врше комуналних инспектори у спровођењу Закона о заштити становништва од заразних
болести као поверене послове и врши надзор над оглашавањем на отвореним површинама у спровођењу
Закона о оглашавању као поверено овлашћењем;
-Врши надзор над спровођењем Закона о становању и одржавању зграда и прописа донетих на основу
њега у оквиру права и обавеза, односно дужности комуналног инспектора јединице локалне самоуправе;
-Доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности;
-Надлежним правосудним органима поднoси кривичне пријаве, пријаве за привредне преступе или
захтеве за покретање прекршајног поступка;
-Сачињава извештаје о раду за „Систем 48“ и сачињава нацрте Годишњих планова инспекцијског надзора
и Годишњих извештаја о раду;
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-Обавља послове администратора постављања услуга из делокруга рада одељења, врши и друге послове
који су му поверени одлукама Општине;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Оделења за инспекцијске послове и начелника Општинске
управе.

73. РАДНО МЕСТО: Инспектор за друмски саобраћај
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ
из
научне
области
саобраћајног
инжењерства, на основним академским студијама,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање три године радног искуства у струци,

Опис послова:

потребне компетенције за рад на радном месту

-Врши послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о превозу у друмском саобраћају и
Закона о путевима и прописа донетих на основу тих закона, као и одлука донетих од стране Скупштине
општине на основу тих закона;
-Врши надзор над применом Општинских одлука о обављању локалног превоза путника, линијског и
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз;
-Доноси решење о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности;
-Надлежним правосудним органима подноси кривичне пријаве, пријаве за привредне преступе или
захтеве за покретање прекршајног поступка;
-Издаје прекршајне налоге у складу са законом који регулише прекршаје;
-Врши и друге послове који су му поверени одлукама Општине;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Оделења за инспекцијске послове и начелника Општинске
управе.
74. РАДНО МЕСТО: Инспектор за заштиту животне средине
Звање

Саветник

Број службеника

1
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Услови

стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ из научне области инжењерство заштите
животне средине или из области ИМТ студија,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање три године радног искуства у струци,

потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Врши инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу
закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада
дају надлежни органи локалне самоуправе, врши инспекцијски надзор над применом мера заштите од
буке на територији општине, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, врши инспекцијски
надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и
обављања делатности радњи и предузећа, врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова
и спровођења мера утврђених у Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и Одлуци о
давању сагласности на Студију затеченог стања;
-Врши инспекцијски надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, као
и привременог складиштења инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника
отпада за које надлежни орган општине издаје дозволу у складу са Законом о управљању отпадом и врши
инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада
издаје надлежни орган Општине;
-Врши инспекцијски надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења
заштићених природних добара на заштићеним подручјима који су актом општине проглашени
заштићеним подручјима, вођење потребних евиденција у складу са законом и врши инспекцијски надзор
промета и коришћења нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни орган Општине;
-Врши инспекцијски надзор у спровођењу Закона о угоститељству и прописима донетим на основу овог
закона у делу овлашћеног инспектора јединице локалне самоуправе, доноси решења и закључке и
надлежним правосудним органима подноси кривичне пријаве, пријаве за привредне преступе или захтеве
за покретање прекршајног поступка;
-Издаје прекршајне налоге, у складу са законом који регулише прекршаје,учествује у припреми
информација за државне органе и медије, поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама;
-Припрема месечне, кварталне и годишње планове рада и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује
податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за инспекцијске послове и начелника Општинске
управе, као и друге правне послове из инспекцијског надзора заштите животне средине.
75. РАДНО МЕСТО: Просветни инспектор
Звање

Саветник

Број службеника

1

Услови

- Лице са завршеним мастер академским студијима
у области правних наука са претходно завршеним
академским студијима у овој области, или
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дипломирани правник са стеченим образовањем на
основном студијима у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао Високо
образовање до 10.09.2005. године са положеним
стручним испитом за рад у органима државне
управе или са положеним испитом за секретара
установе и који има најмање пет година радног
искуства у државним органима, органима
аутономне покрајине, установи или у органима
јединице локалне самоуправе на пословима
образовања
или
васпитања
или
другим
инспекцијским пословима;
- Наставник, васпитач и стручни сарадник који је
стекао одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, положен стручни
испит у области образовања, односно са лиценцом
за наставника, васпитача и стручног сарадника, са
најмање 5 година радног искуства у области
образовања и васпитања, положен стручни испит за
рад у органима државне управе,
положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и
начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и
васпитања, испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. у пoступку
вeрификaциje установе, записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом
којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона, и о
томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установе;
-Нaлaжe зaписникoм oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeдoстaтaкa у oдрeђeнoм рoку, нaрeђуje рeшeњeм
извршење мeрe кoja je нaлoжeнa зaписникoм, a ниje извршeнa, зaбрaњуje рeшeњeм спрoвoђeњe рaдњи
надзираном субјекту кoje су супрoтнe oвoм закону, закону којим се уређују основе система образовања
и васпитања, пoсeбнoм зaкoну, општем акту и другим прописима из области образовања, пoднoси
приjaву нaдлeжнoм oргaну због постојања сумње да је учињeнo кривичнo дeлo, привредни преступ,
зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo пoврeду зaбрaнe дискриминације, забране насиља,
злостављања и занемаривања, забране понашања која вређа углед, част или достојанство и забране
страначког организовања и деловања, oбaвeштaвa други oргaн aкo пoстoje рaзлoзи зa прeдузимaњe мeрa
зa кoje je тaj oргaн нaдлeжaн;
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-Врши увид у јавне исправе и податке из регистaра и евиденција које воде надлежни државни органи,
органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења
ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификује овлашћено лице у надзираном субјекту као и друга запослена лица, прибавља писане
изјаве овлашћеног лица у надзираном субјекту и других запослених лица и позива их да дају писане
изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор;
-Налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид општи и појединачни акт, евиденције,
уговоре и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у
којем их надзирани субјект поседује и чува, oбaвљa и другe пoслoвe, у склaду сa Зaкoнoм о просветној
инспекцији.
-Прикупља податке од значаја за вршење инспекцијског надзора над одређеним субјектом надзора у
складу са Законом о инспекцијском надзору и проверава поступање установа образовања и васпитања по
наложеним мерама
-Извештава руководиоца инспекције Општинске управе општине Инђија о раду, на двонедељном нивоу
и месечном нивоу, извештава покрајнски орган просветне инспекције и ресорно министарство о раду, на
месечном нивоу;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за инспекцијске послове и начелника Општинске
управе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
76. РАДНО МЕСТО: Начелник Одељења за правне и скупштинске послове
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења;
-Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и организује рад
запослених у Одељењу, стара се о законитом правилном и благовременом обављању послова у Одељењу;
-Даје упутства извршиоцима за обављање послова, прати прописе из надлежности Одељења, даје
мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења;
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-Доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику
Општинске управе, усклађује рад Одељења са другим основним организационим јединицама у оквиру
Општинске управе;
-Остварује сарадњу са секретарком Скупштине приликом припрема и сазивања седница Скупштине,
Општинског већа и радних тела, остварује сарадњу са другим органима, предузећима и установама,
приликом израде аката органа општине, потписује сва акта из надлежности Одељења;
-Врши непосредну контролу над радом извршилаца, припрема анализе, извештаје и информације и друге
стручне и аналитичке материјале из делокруга рада Одељења;
-Учествује у припреми стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената у оквиру делокруга;
-Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним покрајинским органима управе
из области прописа и управе, учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника
у одељењу за правне и скупштинске послове;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
77. РАДНО МЕСТО: Послови нормативе
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету,
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим
променама;
-Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине и Општинско већа;
-Припрема нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују организација и рад органа
општине: Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине и Општинске управе, осим аката
из области имовинско правних послова и из области радних односа;
-Стара се о ускађености нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским,
подзаконским актима и актима општине;

Број 8, страна број  525                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

-Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе, пружа стручну
помоћ и на захтев даје мишљења председницима одборничких група, одборницима у Скупштини
општине, члановима Општинског већа;
-Даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и председнику општине о законитости
правних и других општих аката које доноси;
-Врши и друге послове по налогу начелника Одељења за правне и скупштинске послове и начелника
Општинске управе.
78. РАДНО МЕСТО: Послови пружања правне помоћи
Звање
Саветник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука , на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету,
положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Пружа правну помоћ грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју општине, за потребе
остваривања њихових права, обавеза и правних интертеса, сачињавањем писаних поднесака, уговора,
тестамената, овлашћења и друго;
-Даје правне савете у вези остваривања права странака пред органима управе и другим органима и
организацијама;
-Израђује поднеске по захтеву странака (уговоре, жалбе, тужбе, приговоре и слично);
-Прати законске прописе у циљу стручног усавршавања;
-Врши и друге послове по налогу начелника Одељења за правне и скупштинске послове и начелника
Општинске управе.

79. РАДНО МЕСТО: Стручни послови за Скупштину општине и Општинско веће
Звање

Млађи саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних,економских или политичких наука на
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основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца ,
потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
-Стара се о припреми материјала за седнице Скупштине, Општинског већа и радних тела скупштине,
као и њихово благовремено достављање,припрема дневни ред за седнице Скупштине, Општинског већа
и радних тела;
-Води евиденцију и информише начелника о истеку мандата изабраних, постављених и именованих лица,
по налогу начелника Одељења сазива седнице радних тела Скупштине, израђује закључке и остала акта
донета на седници Скупштине, Општинског већа и радних тела и исте благовремено доставља свим
надлежним субјектима;
-Стара се о објављивању донетих аката са седница Скупштине општине, Општинског већа и председника
општине и врши контролу исправности објављених аката и обавља послове администратора отворених
података;
-Ажурира базе података за потребе припреме анализа и извештаја и иззрада извештаја на основу мање
сложених анализа, води регистар донетих аката Скупштине и Општинског већа;
-Израђује сва решења за именовање и постављење, припрема извештаје о реализацији закључака
Скупштине општине и Општинског већа, стара се о припреми одговора на одборничка питања;
-врши и друге послове по налогу начелника Одељења за правне и скупштинске послове и начелника
Општинске управе.

80. РАДНО МЕСТО: Административни послови за Скупштину општине и Општинско веће
Звање

Виши референт

Број службеника

2

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Води записнике и тонски снима ток седнице Скупштине, Општинског већа и радних тела , води
записнике на седницама радних тела Скупштине;
-Комплетира материјал за седнице Скупштине општине, Општинског већа и радних тела и исте предаје
на доставу;
-Чува изворне акта и документа, води евиденцију о присуству одборника на седници Скупштине
општине, чланова Општинског већа и радних тела органа општине;
-Копира и умножава материјал за потребе Скупштине и Општинског већа и радних тела;
-Врши и друге послове по налогу начелника Одељења за правне и скупштинске послове и начелника
Општинске управе.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
81. РАДНО МЕСТО: Шеф Кабинета Председника општине
Звање
Млађи саветник
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних, економских или политичких наука, или из
области ИМТ студија на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-Врши саветодавне, протоколарне, организационе и административно техничке послове који се односе
на остваривање надлежности и овлашћења Председника општине, врши припрему за радне и друге
састанке Председника општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза Председника
општине и врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова,
културних, спортских и других представника и поводом додељивања јавних признања;
-Врши координационе и организационе послове за односе са медијима, везано за рад Председника
општине;
-Врши координацију послова који се обављају у Кабинету Председника општине;
-Координира активности између Кабинета, одељења и служби Општинске управе, врши послове пријема
странака који се непосредно обраћају Председнику општине у циљу решавања о њиховим представкама,
притужбама, захтевима и молбама;
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- Припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале
за Председника општине, по налогу Председника општине координира рад на новим пројектима и
редовно ажурира интернет страницу Општине;
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.

82. РАДНО МЕСТО:Помоћник Председника општине за област међународне сарадње, пројекте и
екологију
Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, природног, друштвеног или техничког
смера

Захтевана додатна знања / испити

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет)
најмање једна година радног искуства у струци

Захтевано радно искуство
Опис послова:

-Покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења, у вези са питањима која су од значаја за
област међународне сарадње,пројекте и екологију, обавља и друге послове по налогу Председника
општине.

83. РАДНО МЕСТО: Помоћник Председника општине за област економског развоја и пољопривреде
Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, природног, друштвеног или техничког
смера

Захтевана додатна знања / испити

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет)
најмање једна година радног искуства у струци

Захтевано радно искуство
Опис послова:

-Покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења, у вези са питањима која су од значаја за
развој и унапређење економске сфере и пољопривреде у Општини иобавља и друге послове по налогу
Председника општине.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА САМОСТАЛНИХ
ИЗВРШИЛАЦА ИЗВАН УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

1.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА И ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА
Члан 26.

Послове буџетске инспекције и интерне ревизије врше буџетски инспектор и интерни ревизор у
складу са Законом о буџетском систему.
За обављање послова буџетске инспекције и интерне ревизије утврђују се самостална извршилачка
радна места буџетског инспектора и интерног ревизора, које усмерава, контролише и руководи њиховим
радом председник, као извршни орган општине.
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2. ДЕЛОКРУГ РАДА БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА И ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА

Члан 27.
Буџетски инспектор врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације
код корисника буџетских средстава и других правних лица из члана 85. Закона о буџетском систему са циљем
да се утврди да ли су средства наменски и законито коришћена.
Буџетски инспектор има прао увида у документацију о послу који је предмет контроле и код других
правних лица, учесника у том послу.
Буџетска инпекција врши се у пословним просторијама органа или организација над којим се врши
контрола или на другом месту које одреди председник Општине.
Интерни ревизор обавља послове провере примене закона и поштовања правила интерне контроле,
врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности, даје савете
када се уводе нови системи, процедуре или задаци, успоставља сарадњу са екстерном ревизијом.
Делокруг рада интерног ревизора произилази из одредби Закона, Правилника, Међународних
стандарда интерне ревизије, методологије и других правила којима је уређено обављање интерне ревизије.

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА САМОСТАЛНИХ ИЗВРШИЛАЦА

Члан 28.
84. РАДНО МЕСТО: Буџетски инспектор
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства на пословима
финансијске контроле или на рачуноводственимфинансијским пословима и положен испит за
инспектора
потребне компетенције за рад на радном месту
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Опис послова:
-Обавља послове инспекције и контроле над директним и индиректним корисницима средстава буџета
Општине, јавним предузећима основаним од стране Општине, правним лицима основаним од тих јавних
предузећа, правним лицима над којима Општина има директну или индиректну контролу над више од
50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору,као и над другим правним лицима у којима
јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
- Обавља послове инспекције и контроле над правним лицима и другим субјектима којима су директно
или индиректно дозначена средства буџета Општине за одређену намену, правним лицима и другим
субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета
Општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације,
дотације и др.;
-Обавља послове контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског
и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, обавља послове контроле наменског
трошења буџетских средстава и указивања на евентуалне неправилности;
-Издаје наредбе за извршавање прописаних мера и забрана спровођења радњи које су у супротности са
законом;
-Припрема и израђује извештаје, анализе информације и друге стручне и аналитичке материјале;
-Обавља и друге послове по налогу Председника општине.

85. РАДНО МЕСТО: Интерни ревизор
Звање

Самостални Саветник

Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
економских наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
најмање 5 година искуства у струци, а од тога три
године на пословима ревизије, интерне контроле,
финансијске контроле или рачуноводственофинансијским пословима и положен испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
потребне компетенције за рад на радном месту

- Обавља послове провере примене закона и поштовања правила интерне контроле, врши оцену система
интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
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-Даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци, врши ревизију начина рада који
представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене
економичности, ефикасности и успешности;
- Спроводи контролу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим општим актима и
успоставља сарадњу са екстерном ревизијом;
-Учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије и сачињава периодичне и годишње
извештаје за послове које реализује у извештајном периоду;
-Обавља и остале послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система
интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности службених и пословних података;
-Дужан је да се у свом раду придржава повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, приручника којим се
прописује методологија рада и упутстава и инструкције које, у складу са законом, доноси надлежан орган;
- Припрема и израђује извештаје, анализе информације и друге стручне и аналитичке материјале.
- Обавља и друге послове по налогу Председника општине.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 29.
Послове из надлежности Правобранилаштва општине Инђија (у даљем тексту: Правобранилаштво)
обављају општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца.
Општински правобранилац руководи радом и представља Правобранилаштво, а за свој рад и рад
Правобранилаштва одговоран је Скупштини општине.
Општински правобранилац издаје у писменој форми општа обавезна упутства за рад и поступање
заменика општинског правобраниоца и запослених у Правобранилаштву, ради постизања законитости,
делотворности и једнообразности у поступању.
Општински правобранилац искључиво је надлежан за покретање поступка оцене уставности и
законитости, подношење извештаја Скупштини и обављање других послова из надлежности
Правобранилаштва.
Заменик општинског правобраниоца замењује општинског правобраниоца у случају његове
одсутности или спречености за рад и може предузети сваку радњу из надлежности Правобранилаштва, која
није у искључивој надлежности општинског правобраниоца.
Заменик општинског правобраниоца одговоран је за свој рад општинском правобраниоцу.
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2.ДЕЛОКРУГ РАДА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 30.
Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Инђија.
Правобранилаштво заступа општину Инђија у поступцима пред судовима, управним и другим
надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и интереса, а на основу посебно датог
пуномоћја, може заступати у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима и установе
и правна лица чији је оснивач општина, ради заштите њихових имовинских права и интереса.
Правобранилаштво:
- прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, установа и правних лица које заступа,
нарочито из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која
су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правних лица које заступа,
нарочито за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која
заступа;
-даје правна мишљења и правне савете и о другим имовинско правним питањима субјектима које
заступа, посебно уговора из области имовинско правних односа, привредно правних уговора и даје правне
савете свим органима општине и субјектима које заступа, када се то писменим путем затражи.
Правобранилаштву се могу доставити ради давања правног мишљења нацрти правних послова које
закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за предмет имају имовинска права и обавезе истих.
Правобранилаштво може давати и стручно мишљење и на нацрте уговора које закључују директни и
индиректни корисници буџетских средстава, а чија реализација подразумева ангажовање буџетских
средстава.

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 31.
У Правобранилаштву су систематизована следећа радна места:
86. РАДНО МЕСТО: Општински правобранилац
1
Број службеника
стечено високо образовање из научне области
Услови
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
положен правосудни испит
најмање 5 година радног искуства у струци после
положеног правосудног испита

Број 8, страна број  533                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

потребне компетенције за рад на радном месту
Опис послова:
- руководи радом и представља Правобранилаштвo општине Инђија;
-заступа Општину у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, ради заштите
њених имовинских права и интереса;
- заступа установе и правна лица чији је оснивач Општина, ради заштите њихових имовинских права и
интереса у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, на основу посебно датог
пуномоћја;
- прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, установа и правних лица које заступа,
нарочито из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката
која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правних лица које
заступа, нарочито за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по
правна лица која заступа;
-даје правна мишљења и правне савете о другим имовинско правним питањима субјектима које заступа,
посебно уговора из области имовинско правних односа, привредно правних уговора и даје правне савете
свим органима Општине и субјектима које заступа, када се то писменим путем затражи;
-даје стручно мишљење на нацрте уговора које закључују директни и индиректни корисници буџетских
средстава, а чија реализација подразумева ангажовање буџетских средстава;
-покреће поступкак за оцену уставности и законитости;
-предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом;
-доставља Скупштини општине и Председнику општине извештај о поступању у предметима и извештај
о раду Правобранилаштва општине Инђија;
-издаје у писменој форми општа обавезна упутства за рад и поступање заменика општинског
правобраниоца и запослених у Правобранилаштву општине Инђија, ради постизања законитости,
делотворности и једнообразности у поступању;
-доноси годишњи распоред послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и
функционисање Правобранилаштва општине Инђија;
-врши друге послове за које је овлашћен законом или другим прописом.
87. РАДНО МЕСТО: Заменик oпштинског правобраниоца
Број службеника

1

Услови

стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит
најмање 5 година радног искуства у струци после
положеног правосудног испита
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потребне компетенције за рад на радном месту
-замењује општинског правобраниоца у случају његове одсутности или спречености за рад;
-заступа Општину у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, ради заштите
њених имовинских права и интереса;
-заступа установе и правна лица чији је оснивач Општина, ради заштите њихових имовинских права и
интереса у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, на основу посебно датог
пуномоћја;
- прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, установа и правних лица које заступа,
нарочито из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката
која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правних лица које
заступа, нарочито за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по
правна лица која заступа;
-даје правна мишљења и правне савете и о другим имовинско правним питањима субјектима које заступа,
посебно уговора из области имовинско правних односа, привредно правних уговора и даје правне савете
свим органима Општине и субјектима које заступа, када се то писменим путем затражи;
-даје стручно мишљење на нацрте уговора које закључују директни и индиректни корисници буџетских
средстава, а чија реализација подразумева ангажовање буџетских средстава;
-врши друге послове за које је овлашћен законом или другим прописом.

88. РАДНО МЕСТО: Административно-технички послови
Звање

Виши референт

Број службеника

1

Услови

стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа
друштвеног, природног или техничког смера
положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства
потребне компетенције за рад на радном месту

Опис послова:
-обавља послове пријема и разврставања поште, Вођење прописане евиденције из делокруга рада
Правобранилаштва и припремање и обрађивање података неопходних за вођење тих евиденција,
Праћење динамике плаћања по пресудама и другим одлукама
-обавља послове формирања предмета и задуживање обрађивача са истима, отпремање поште Развођење
завршених предмета и одлагање истих у архиву Вођење архивске књиге Учествовање у припреми и
изради програма и плана рада и извештаја о раду Правобранилаштва општине Инђија
-обавља послове евидентирања рочишта у роковнике правобраниоца и заменика Правобраниоца, те у
електронски роковник Правобранилаштва, као и праћење рокова везаних за давање одговора на тужбу и
улагање правних лекова и њихово отпремање Календирање предмета Календирање предмета
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-обавља послове исходовања клаузула правноснажности и извршности на примљеним одлукама судова и
управних органа , пружа адмионистративну помоћо странкама и обавља остале послове по налогу
Правобраниоца и заменика Правобраниоца
V РАДНИ ОДНОС СА ПРИПРАВНИЦИМА
Члан 32.
Радни однос са приправником се може засновати уколико постоји слободно радно место у складу са
Кадровским планом и уколико лице са којим се заснива такав радни однос има образовање које је прописано
као услов за рад на том радном месту.
Приправник заснива радни однос на одређено време после спроведеног јавног конкурса.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Распоређивање службеника и намештеника, у складу са овим Правилником извршиће начелник
Општинске управе, најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Важећа решења о распоређивању остају на снази до доношења нових решења.
Члан 34.
Запослени у Општинској управи општине Инђија, у Одељењу за општу управу, на радним местима
Матичара и Заменика матичара, који обављају матичарске послове, а имају завршен IV степен стручне спреме,
у складу са чланом 11. и чланом 89. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09, 145/14
и 47/18) и даље настављају да обављају послове радних места Матичара и Заменика матичара, у звању вишег
референта.
Члан 35.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 1/21 и 10/21).
Члан 36.
Компетенције за радно место утврђене у обрасцу компетенција чине саставни део Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Инђија и
Правобранилаштву општине Инђија.
Члан 37.
Оваj Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-115/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

1. Начелник општинске управе

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Положај у I групи
Општинска управа

Послови руковођења

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Управно правни
послови
Студијско
аналитички послови

1.
2.
3.
4.

5.

Општи,стратегијски и финансијски,
Управљање људским ресурсима,
Организационо понашање,
Управљање променама,
Управљање пројектима;
Стратегија и канали комуникације,
7. Управљање јавним политикама
1. Општи управни поступак,
2. Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
3. Управни спорови, извршење донетих пресуда,
4. Пракса-ставови суда у управним споровима
методе и технике анализирања планских докумената
и прописа израде
извештаја о стању у области;
технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката јавних политика
–прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја
идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама- costing
методолигију припреме докумената јабних политика и формалну процедуру за
њихово усвајање
методологију праћења, спровођења, вредновања и извештаваеа о ефектима
јавних политика
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Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе
Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о запосленима у Аутономној покрајинии и јединицама локалне
самоуправе,
Закон о локалној самоуправи,Закон о управном поступку

Електронске седнице
Кадровска евиденција
Евиденција присутности
Финансијско материјална евиденција
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат,
СЕЕР сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

2. Заменик Начелника општинске управе

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења

Управно правни
послови
Студијско
аналитички послови

Положај у II групи
Општинска управа

1.
2
3
4
5
6

Општи,стратегијски и финансијски,
Управљање људским ресурсима,
Организационо понашање,
Управљање променама,
Управљање пројектима;
Стратегија и канали комуникације,
7 Управљање јавним политикама
1 Општи управни поступак,
2. Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
3. Управни спорови, извршење донетих пресуда,
4. Пракса-ставови суда у управним споровима
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа израде извештаја
о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката јавних политика
–прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама- costing
4. методолигију припреме докумената јабних политика и формалну процедуру за
њихово усвајање
5. методологију праћења, спровођења, вредновања и извештаваеа о ефектима јавних
политика
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Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Области знања и вештина

Статут општине Инђија,
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија

Кодекс понашања запослених у органима општине

Закон о запосленима у Аутономној покрајинии и јединицама локалне
самоуправе,
Закон о локалној самоуправи,Закон о управном поступку

Електронске седнице,
Кадровска евиденција,
Евиденција присутности,
Финансијско материјална евиденција;

Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат,
СЕЕР сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Компетенције
1. Редни број и назив
радног места

3. Начелник Одељења за финансије

2. Звање радног места

Самостални саветник

3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Одељење за финансије

4. Понашајане
компетенције

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/ локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције

6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења 1. Општи,стратегијски и финансијски,
2. Управљање људским ресурсима,
3. Организационо понашање,
4. Управљање променама,
5. Управљање пројектима;
6. Стратегија и канали комуникације,
Финансијско
1. буџетски систем Републике Србије;
материјални
2. међународни рачуноводствени стандарди у јавном сектору;
послови
3.методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања;
4. терминологије, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
5. поступак планирања буџета и извештавање;
6. поступак извршења буџета;
7 релевантни софтвери;
8. финансијско управљање и контролу
7. Посебне
Области знања и вештина
функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа, Статут Општине Инђија,
прописи и акта из
Одлука о буџету Општине Инђија,
надлежности и
Одлука о ребалансу буџета Општине Инђија,
организације органа
Одлука о организацији општинске управе,
Кодекс понашања запослених у органима општине;
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Прописи из
делокруга радног
места

Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Лиценце /
сертификати

Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о јавним набавкама,
Закон о јавном дугу,
Закон о приватизацији,
Закон о јавним предузећима,
Закон о привредним друштвима,
Закон о порезу на додату вредност,
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним иизвршеним
расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години;
Финансијско материјална евиденција;
Евиденција присутности, Електронска писарница, Кадровска евиденција,
Електронске седнице,
Портал еУправа,Електронска писарница органа
Квалификовани електронски сертификат

ПотПотпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

4.Послови буџета

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијско
материјални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Саветник
Одељење за финансије

1. буџетски систем Републике Србије;
2. међународни рачуноводствени стандарди у јавном сектору;
3.методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања;
4. терминологије, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
5. поступак планирања буџета и извештавање;
6. поступак извршења буџета;
7 релевантни софтвери;
8. финансијско управљање и контролу

Области знања и вештина

Статут Општине Инђија,
Одлука о буџету Општине Инђија,
Одлука о ребалансу буџета Општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о јавним набавкама,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о јавном дугу,
Закон о приватизацији,
Закон о јавним предузећима,
Закон о привредним друштвима,
Закон о порезу на додату вредност,
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним иизвршеним
расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години;

Финансијско материјална евиденција;
Евиденција присутности, Електронска писарница, Кадровска евиденција,
Електронске седнице,
Портал еУправа,Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

5.Послови трезора

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијско
материјални послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Саветник
Одељење финансија

1. буџетски систем Републике Србије;
2. међународни рачуноводствени стандарди у јавном сектору;
3.методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања;
4. терминологије, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
5. поступак планирања буџета и извештавање;
6. поступак извршења буџета;
7 релевантни софтвери;
8. финансијско управљање и контролу

Области знања и вештина

Статут Општине Инђија,
Одлука о буџету Општине Инђија,
Одлука о ребалансу буџета Општине Инђија,

Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о јавним набавкама,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о јавном дугу,
Закон о приватизацији,
Закон о јавним предузећима,
Закон о привредним друштвима,
Закон о порезу на додату вредност,
Уредба о буџетском рачуноводству,
Закон о електронском фактурисању,
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним иизвршеним
расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години;

Финансијско материјална евиденција;
Портал еУправа, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место :_____________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

6.Послови извршења трезора

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијско
материјални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Саветник
Одељење финансија

1. Методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања;
2. Терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
3. Поступак планирања буџета и извештавање;
4. Поступак извршења буџета;
5. Релевантне софтвере;
6. Финансијско управљање и контролу

Области знања и вештина

Статут општине Инђија,
Одлука о буџету Општине Инђија,
Рачуноводствене политике општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о локалној самоуправи,
Закон о општем управном поступку,
Уредба о буџетском рачуноводству,
Закон о електронском фактурисању,
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Финансијско материјална евиденција;
Информациони систем извршења буџета
Електронски сервис платног промета
Евиденција корисника јавних средстава
Информациони систем за подношење финансијских извештаја
Централни регистар фактура, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

7.Ликвидатор

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијско
материјални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Млађи саветник
Одељење финансија

1. Методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања;
2. Терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
3. Поступак планирања буџета и извештавање;
4. Поступак извршења буџета;
5. Релевантне софтвере;
6. Финансијско управљање и контролу

Области знања и вештина

Статут општине Инђија,
Одлука о буџету Општине Инђија,
Рачуноводствене политике општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Уредба о буџетском рачуноводству,
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем
Закон о раду,
Закон о порезу на доходак грађана Републике Србије
Закон о платама у државним органима и јавним службама,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица
у државним органима,
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника

Финансијско материјална евиденција;
Портал еПорези, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

8.Рачунополагач

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијско
материјални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Сарадник
Одељење финансија

1. Методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања;
2. Терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
3. Поступак планирања буџета и извештавање;
4. Поступак извршења буџета;
5. Релевантне софтвере;
6. Финансијско управљање и контролу

Области знања и вештина

Статут општине Инђија,
Одлука о буџету Општине Инђија,
Рачуноводствене политике општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о општем управном поступку,
Уредба о буџетском рачуноводству,
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем,
Закон о електронском фактурисању,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Финансијско материјална евиденција;
Централни регистар фактура Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

9. Начелник Одељења за привреду и инвестиције

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције

Самостални саветник
Одељење за привреду и инвестиције

6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења 1. Општи,стратегијски и финансијски,
2. Управљање људским ресурсима,
3. Организационо понашање,
4. Управљање променама,
5. Управљање пројектима;
6. Стратегија и канали комуникације,
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа
Студијско
аналитички послови израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката
јавних политика –прописа и консултативног процеса и израде
одговарајућих извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing
4. методолигију припреме докумената јабних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање
5. методологију праћења, спровођења, вредновања и извештаваеа о
ефектима јавних политика
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место

Области знања и вештина
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Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Прописи из делокруга
радног места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

Статут општине Инђија, Одлука о организацији општинске управе,
Одлуке о такси превозу, Правилник о обрасцу такси дозволе возача,
такси дозволе, такси возила и обрасцу налепнице за такси возила, Одлука
о јавном превозу путника на територији општине Инђија, Одлука о
одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз путника на
територији општине Инђија, Одлука о одређивању аутобуских
стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији
општине Инђија, Правилник о тарифном систему у линијском превозу
путника на територији општине Инђија. Решење о утврђивању цена
услуга у градском и приградском превозу путника на територији
општине Инђија, Правилник о ближем уређивању поступка јавне
набавке. Правилник о регулисању радне обавезе у рату и ванредном
стању,Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Закон о путевима, Правилник о изгледу, садржини и месту постављања
градилишне табле, Правилник о садржини и начину вођења књиге
инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Правилник о
заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Правилник о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта
за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, Правилник
о енергетској ефикасности зграда, Посебне узансе о грађењу, Закон о
превозу путника у друмском саобраћају, Закон о угоститељству, Закон о
туризму, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о водама, Закон о
накнадама за коришћење јавних добара, Правилник о начину на који
органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају
податке о чињеницима о којима се води службена евиденција из
регистра. електронском облику а који су неопходни за одлучивање у
управном поступку. Закон о путевима, Закон о превозу путника у
друмском саобраћају, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон
о пољопривредном земљишту, Закон о јавним набавкама, Правилник о
садржини конкурсне документације у поступцима ЈН, Правилник о
отврању понуда, Правилник о утврђивању општег речника набавке,
Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за
објављивања огласа о ЈН преко портала ЈН, Закон о одбрани, Закон о
цивилној служби.
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама.

Електронске седнице,
Кадровска евиденција,
Евиденција присутности,
Портал еУправа, Портал Еид, Портал еКатастар, Портал еТуриста,
Финансијско материјална евиденција ,Auto Cad програм Електронска
писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

10. Послови инвестиција

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Студијско
аналитички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Самостални саветник
Одељење за привреду и инвестиције

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката
јавних политика –прописа и консултативног процеса и израде
одговарајућих извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing
4. методолигију припреме докумената јабних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање
5. методологију праћења, спровођења, вредновања и извештаваеа о
ефектима јавних политика
Области знања и вештина

Статут општине Инђија, Одлука о организацији општинске управе,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Закон о путевима, Правилник о изгледу, садржини и месту постављања
градилишне табле, Правилник о садржини и начину вођења књиге
инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Правилник о
заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Правилник о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта
за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, Правилник
о енергетској ефикасности зграда, Посебне узансе о грађењу.
Портал еУправа, Портал еКатастар, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

11. Послови привреде

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Млађи саветник
Одељење за привреду и инвестиције

1.
2.
3.
4.

Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Посебни управни поступци,
Управни спорови извршење донетих судских пресуда

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине, Одлука о такси
превозу, Правилник о обрасцу такси дозволе возача, такси дозволе, такси
возила и обрасцу налепнице за такси возила,
Закон о општем управном поступку, Закон о превозу путника у друмском
саобраћају, Закон о угоститељству, Закон о туризму, Закон о
пољопривредном земљишту, Закон о накнадама за коришћење јавних
добара, Закон о водама, Правилник о начину на који органи врше увид ,
прибављају , обрађују и уступају, односно достављају податке о
чињеницима о којима се води службена евиденција из регистра.
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

електронском облику а који су неопходни за одлучивање у управном
поступку.

Портал еТуриста, Портал еУправа, Портал еКатастар, Електронска
писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

12. Послови праћења инвестиција

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из делокруга
радног места

Саветник
Одељење за привреду и инвестиције

1.
2.
3.
4.

Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Посебни управни поступци,
Управни спорови извршење донетих судских пресуда

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине

Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Закон о путевима, Правилник о изгледу, садржини и месту постављања
градилишне табле, Правилник о садржини и начину вођења књиге
инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Правилник о
заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Правилник о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, Правилник
о енергетској ефикасности зграда, Посебне узансе о грађењу

Портал еУправа, Портал еКатастар, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

13. Послови развоја

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Студијско
аналитички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за привреду и инвестиције

1. методе и технике анализирања планских докумената
и прописа
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката јавних
политика –прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих
извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing
4. методолигију припреме докумената јабних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање

Области знања и вештина

Статут општине Инђија, Одлука о организацији општинске управе,
Кодекс понашања запослених у органима општине
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал еУправа, Портал еКатастар, Електронска писарница органа,
Финансијско материјална евиденција

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

14. Послови саобраћаја и пољопривреде

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Студијско
аналитички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Саветник
Одељење за привреду и инвестиције

1. методе и технике анализирања планских докумената
и прописа
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката
јавних политика –прописа и консултативног процеса и израде
одговарајућих извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing
4. методолигију припреме докумената јабних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о јавном превозу путника на територији општине Инђија, Одлука
о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз путника на
територији општине Инђија, Одлука о одређивању аутобуских
стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији
општине Инђија, Правилник о тарифном систему у линијском превозу
путника на територији општине Инђија. Решење о утврђивању цена
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Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

услуга у градском и приградском превозу путника на територији
општине Инђија.
Закон о општем управном поступку, Закон о путевима, Закон о превозу
путника у друмском саобраћају, Закон о безбедности саобраћаја на
путевима, Закон о пољопривредном земљишту.

Портал еУправа, Портал еКатастар, Електронска писарница органа,
Финансијско материјална евиденција

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

15. Службеник за јавне набавке

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови
набавки

Самостални Саветник
Одељење за привреду и инвестиције

јавних 1.методологија за припрему и израду плана јавних набавки,
2.методолигија за припрему документације о набавци у поступку јавних
набавки
3. метотодологија за отварање и стрзчну оцену понуда и доношење
одлука о исходу поступка јавне набавке,
4. методологија за заштиту права у постпку јавних набавки,
5. методологија за праћење измене уговора о јавној набаци
6. облигациони односи
7.методологија рада на порталу јавнох набави

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Области знања и вештина

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о јавним набавкама,
Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима ЈН
Правилник о отврању понуда,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати

Правилник о утврђивању општег речника набавке
Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за
објављивања огласа о ЈН преко портала ЈН

Портал јавних набавки Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат
Сертификат за службеника за јавне набавке

Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

16. Послови јавних набавки

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови
набавки

Саветник
Одељење за привреду и инвестиције

јавних 1.методологија за припрему и израду плана јавних набавки,
2.методолигија за припрему документације о набавци у поступку јавних
набавки
3. метотодологија за отварање и стрзчну оцену понуда и доношење
одлука о исходу поступка јавне набавке,
4. методологија за заштиту права у постпку јавних набавки,
5. методологија за праћење измене уговора о јавној набаци

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Области знања и вештина

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о јавним набавкама,
Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима ЈН
Правилник о отврању понуда,
Правилник о утврђивању општег речника набавке
Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за
објављивања огласа о ЈН преко портала ЈН
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал јавних набавки Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

17. Послови одбране и цивилне заштите

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

Сарадник
Одељење за привреду и инвестиције

1.методе и технике опсервације,прикупљање и евидентирање података,
2.технике обраде и израде прегледа података,
3.методе анализе и закључивање о стању у области,
4.поступак израде стручних налаза,
5.методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција.

Области знања и вештина

Правилник о регулисању радне обавезе у рату и ванредном стању,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о одбрани, Закон о цивилној служби,
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама,
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Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронска писарница органа

Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

18. Послови статистике у области привреде и предузетништва

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административно
технички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Виши референт
Одељење за привреду и инвестиције

1. канцеларијско пословање;
2. методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3. технике евидентирања и ажурирања података у релевантним
базама података;
4. технике израде потврда и уверења о којима се води службена
евиденција;
5. технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе;
6. методе вођења интерних и доставних књига.

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронска писарница органа Портал Агенције за привредне регистре

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

19.Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Самостални саветник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

Послови руковођења 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Управно правни
2.
послови
3.
4.
5.
1.
Студијско
аналитички послови
2.

Општи,стратегијски и финансијски,
Управљање људским ресурсима,
Организационо понашање,
Управљање променама,
Управљање пројектима;
Стратегија и канали комуникације,
Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Управни спорови, извршење донетих пресуда,
Пракса-ставови суда у управним споровима
праксу/ставове судова у управним споровима.
методе и технике анализирања планских докумената и прописа
израде извештаја о стању у области;
технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката јавних
политика –прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих
извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место

Области знања и вештина
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Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи и Правобранилаштву општине Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о општем управном поступку
Закон о инспекцијском надзору
Закон о имовини
Закон о накнадама за коришћење јавних добара
Закон о угоститељству
Закон о прекршајима
Закон о рачуноводству
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о привредним друштвима
Закон о стечају
Закон о заложном праву
Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у
регистар
Закон о буџетском систему
Закон о републичким административним таксама

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
е Катастар
еНотар
Финансијско материјална евиденција
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

20. Инспектор пореске контроле

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Саветник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

Инспекцијски послови 1) општи управни поступак и основе управних спорова;
2) основе казненог права и казнених поступака;
3) основе прекршајног права и прекршајни поступак;
4) основе привредног права и привредног пословања;
5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика;
6) функционални јединствени информациони систем;
7) основе вештинa комуникације, конструктивног решавања конфликата
и управљања стресом;
8) кодекс понашања и етике инспектора.
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из

1
2
3
4
5

Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Управни спорови, извршење донетих пресуда,
Пракса-ставови суда у управним споровима,
праксу/ставове судова у управним споровима.

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија,
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надлежности и
организације органа

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи и Правобранилаштву општине Инђија
Одлука о локалним комуналним таксама
Општинска одлука о боравишној такси
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће
непокретности
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину , утврђивању зона
и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине
Инђија
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији
општине Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине;

Прописи из
делокруга радног
места

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о инспекцијском надзору
Закон о општем управном поступку
Закон о имовини
Закон о накнадама за коришћење јавних добара
Закон о угоститељству
Закон о прекршајима
Закон о рачуноводству
Међународни рачуноводствени стандари и међународни стандарди
ревизије
Правилник о обрасцима пореских пријава утврђеном односно за
утврђивање пореза на имовину
Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на
животну средину према степену негативног утицаја на животну средину
који настаје обављањем активности , износима накнада
Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге
смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству , као и начин и рокови плаћања

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
еНотар
еКатастар
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат
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Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

21. Порески инспектор наплате

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Саветник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

Инспекцијски послови 1) општи управни поступак и основе управних спорова;
2) основе казненог права и казнених поступака;
3) основе прекршајног права и прекршајни поступак;
4) основе привредног права и привредног пословања;
5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика;
6) функционални јединствени информациони систем;
7) основе вештинa комуникације, конструктивног решавања конфликата
и управљања стресом;
8) кодекс понашања и етике инспектора.
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из

1
2
3
4
5
6

Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Управни спорови, извршење донетих пресуда,
Пракса-ставови суда у управним споровима
праксу/ставове судова у управним споровима
праксу/ставове судова у управним споровима.

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
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надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи и Правобранилаштву општине Инђија
Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта
Кодекс понашања запослених у органима општине;
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о инспекцијском надзору
Закон о општем управном поступку
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о привредним друштвима
Закон о стечају
Закон о заложном праву
Закон о прекршајима
Правилник о поступању пореске управе и пореског обвезника у поступку
одлагања плаћања дугованог пореза на рате
Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене
непокретности пореског обвезника
Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга
Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
еНотар
еКатастар
Електронска писарница органа

Кваификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

22. Финансијско материјални послови

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Саветник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

1) буџетски систем Републике Србије;
Финансијско
материјални послови 2) међународне рачуноводствене стандарде у јавном сектору;
3) методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања;
4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског
рачуноводства и извештавања;
5) поступак планирања буџета и извештавање;
6) поступак извршења буџета;
7) релевантне софтвере;
8) финансијско управљање и контролу.
1 Општи управни поступак,
Управно правни
2 Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
послови
3 Управни спорови, извршење донетих пресуда,
4 Пракса-ставови суда у управним споровима
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине;
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о општем управном поступку
Закон о буџетском систему
Правилник о пореском рачуноводству
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

23. Послови пореске евиденције

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Млађи саветник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

Стручно оперативни 1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података
2) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција
послови
3) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих
аката
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

1
2
3
4

Општи управни поступак
Правила извршења решења донетих у управним поступцима
Управни спорови, извршење донетих пресуда
Пракса-ставови суда у управним споровима

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о општем управном поступку
Правилник о пореском рачуноводству
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном односно за
утврђивање пореза на имовину

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
еКатастар
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

24. Послови пореског извршења

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Сарадник
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

1
2
3
4
5

Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Управни спорови, извршење донетих пресуда,
Пракса-ставови суда у управним споровима
Управне спорове, извршење донетих судских пресуда;

Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о општем управном поступку
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у
регистар
Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене
непокретности пореских обвезника
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза

Јединствени информациони систем ЛПА
еУправа
еКатастар
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

25. Канцеларијски послови

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административно
технички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Виши референт
Одељење за утврђивање и наплат јавних прихода

1) канцеларијско пословање
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама
података
4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена
евиденција
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе
6) методе вођења интерних и доставних књига
Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе општина Инђија
Одлука о локалним административним таксама
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о општем управном поступку
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о републичким административним таксама
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе
Јединствени информациони систем ЛПА
Електронска писарница органа

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

26. Начелник Одељења за урбанизам комунално стамбене послове и
заштиту животне средине
Самостални саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења

Управно правни
послови
Студијско
аналитички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
3

Општи,стратегијски и финансијски,
Управљање људским ресурсима,
Организационо понашање,
Управљање променама,
Управљање пројектима;
Стратегија и канали комуникације,
Општи управни поступак,
Правила извршења решења донетих у управним поступцима,
Управни спорови, извршење донетих пресуда,

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења ex-ante и ex-post анализе ефеката
јавних политика –прописа и консултативног процеса и израде
одговарајућих извештаја
3. идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним
политикама- costing
Области знања и вештина
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Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Статут општине Инђија
Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија, Одлука о
условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току
уклањања објекта, Одлука о прибављању, располагању и управљању
стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине
Инђија, Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, Кодекс понашања запослених у органима општине

Прописи из
делокруга радног
места

Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи, Закон
о експропријацији, Закон о јавној својини, Закон о претварању права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, Закон
о промету непокретности, Закон о основама својинско правних односа,
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног
фонда конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа
пољопривредног производа, Закон о враћању утрина и пашњака селима на
коришћење, Закон о задругама, Закон о облигационим односима,
Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за
претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту
у јавној својини Републике Србије, Уредба о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда, Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини,
Закон о становању и одржавању стамбених зграда, Правилник о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, Уредба о
локацијским условима, Правилник o садржини информације о локацији и
о садржини локацијске дозволе, Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања,
Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није
потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се
граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу
за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке
документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган
спроводи, Правилник о класификацији објеката, Правилник о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу Правилник о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката, Правилник о условима и
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова, Правилник о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању
и изградњи, Правилник о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, Правилник
о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и
евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења
података и докумената, Закон о заштити животне средине, Закон о
процени утицаја на животну средину, Закон о заштити од буке у животној
средини,
Закон о управљању отпадом,
Закон
о
заштити
ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Закон о заштити
природе, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о хемикалијама, Закон о
заштити земљишта, Уредба о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини, Уредба о врстама активности
и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, Уредба о утврђивању
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредба о
критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у
интегрисаној дозволи, Правилник о категоријама, испитивању и
класификацији отпада, Правилник о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке, Правилник о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи
као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилник о
методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања
података, Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину, Правилник о садржини студије о процени
утицаја на животну средину, Правилник о поступку јавног увида,
презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну
средину, Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени
утицаја на животну средину, Правилник о садржини, изгледу и начину
вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о
процени утицаја на животну средину,
Правилник о управљању медицинским отпадом, Правилник о начину и
поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима,
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих
дозвола за управљање отпадом, Правилник о садржини потврде о
изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и
неопасног отпада, Правилник о садржини и методама израде стратешких
карата буке и начину њиховог приказивања јавности, Правилник о
методологији за одређивање акустичних зона, Правилник о садржини и
начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола, Правилник о
садржини, изгледу и начину попуњававања захтева за издавање
интегрисане дозволе

Портал Цеоп
Електронске седнице
Евиденција присутности
Финансијско материјална евиденција
Потрал еУправа

Електронска писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

27. Послови издавања грађевинске дозволе

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови,извршење донетих судских пресуда
Области знања и вештина

Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за
које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти
објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку
који надлежни орган спроводи, Правилник о класификацији објеката,
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката,
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда
и станова, Правилник о објектима на које се не примењују поједине
одредбе Закона о планирању и изградњи, Правилник о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама

Портал Цеоп
еКатастар AutoCade, Adobe reader
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

28. Послови издавања урбанистичких аката

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови,извршење донетих судских пресуда
Области знања и вештина

Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за
које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти
објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку
који надлежни орган спроводи, Правилник о класификацији објеката,
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката,
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда
и станова, Правилник о објектима на које се не примењују поједине
одредбе Закона о планирању и изградњи, Правилник о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама

Портал Цеоп
еКатастар AutoCade, Adobe reader
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

29. Послови издавања употребних дозвола

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови,извршење донетих судских пресуда
Области знања и вештина

Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија,
Кодекс понашања запослених у органима општине, Одлука о условима и
мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, Правилник о класификацији објеката, Правилник о садржини,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката, Правилник о садржини и
начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката, Правилник о објектима
на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи

Портал Цеоп
еКатастар AutoCade, Adobe reader
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

30. Послови заштите животне средине

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у
Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови,извршење донетих судских пресуда
Области знања и вештина

Статут општине Инђија
Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија, Одлука о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Кодекс
понашања запослених у органима општине, Одлука о условима и мерама
које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну
средину, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о
управљању отпадом,Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

нејонизујућих зрачења, Закон о заштити природе, Закон о стратешкој
процени утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне средине, Закон о амбалажи и
амбалажном отпаду, Закон о хемикалијама, Закон о заштити земљишта,
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини, Уредба о врстама активности и постројења за које се
издаје интегрисана дозвола, Уредба о утврђивању листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, Уредба о критеријумима за
одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда
квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у
интегрисаној дозволи, Правилник о категоријама, испитивању и
класификацији отпада, Правилник о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке, Правилник о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи
као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилник о
методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања
података, Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину, Правилник о садржини студије о процени
утицаја на животну средину, Правилник о поступку јавног увида,
презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну
средину, Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о
процени утицаја на животну средину, Правилник о садржини, изгледу и
начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим
одлукама о процени утицаја на животну средину,
Правилник о управљању медицинским отпадом, Правилник о начину и
поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима,
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих
дозвола за управљање отпадом, Правилник о садржини потврде о
изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и
неопасног отпада, Правилник о садржини и методама израде стратешких
карата буке и начину њиховог приказивања јавности, Правилник о
методологији за одређивање акустичних зона, Правилник о садржини и
начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола, Правилник о
садржини, изгледу и начину попуњававања захтева за издавање
интегрисане дозволе

Портал Цеоп
Електронска писарница органа
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

31. Комунално стамбени послови

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из

Самостални саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
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надлежности и
организације органа

Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија, Одлука
о комуналном реду, Одлука о постављању баште угоститељског
објекта на територији општине Инђија, Одлука о регулацији
саобраћаја у улици Војводе Степе у Инђији, Правилник о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа паса и мачака луталица
Закон о општем управном поступку, Закон о комуналним
делатностима, Закон о становању и одржавању стамбених зграда,
Закон о заштити становништва од заразних болести, Правилник о
садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и
евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину
подношења података и докумената

Портал Цеоп
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

32. Имовинско правни послови

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из

Самостални саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Статут општине Инђија
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надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија, Одлука
о прибављању, располагању и управљању стварима и другим
имовинским правима у јавној својини општине Инђија
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи,
Закон о експропријацији, Закон о јавној својини, Закон о претварању
права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду, Закон о промету непокретности, Закон о основама
својинско правних односа, Закон о начину и условима признавања
права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по
основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредног
производа, Закон о враћању утрина и пашњака селима на
коришћење, Закон о задругама, Закон о облигационим односима,
Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за
претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту у јавној својини Републике Србије, Уредба о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,
Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини,

Портал Цеоп
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

33. Послови урбанистичког планирања

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Саветник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови, извршење донетих пресуда

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија,
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и
изградњи, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, Уредба о локацијским условима, Правилник o
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

садржини информације о локацији и о садржини локацијске
дозволе, Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања, Правилник о
посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није
потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката
који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступку који надлежни орган спроводи, Правилник о
класификацији објеката, Правилник о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу Правилник о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката, Правилник о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о
планирању и изградњи, Правилник о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама,

Портал Цеоп
Портал еКатастар, AutoCade, Adobe reader Електронска писарница
органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

34. Послови озакоњења

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Сарадник
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управни спорови, извршење донетих пресуда

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија, Одлука
о спратности објеката у поступку озакоњења објеката
Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и
изградњи, Закон о озакоњењу објеката

Број 8, страна број  608                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал еКатастар, Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

35. Административно-технички послови

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Виши референт
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине

1. Канцеларијско пословање,
2. Методи и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података,
3. Израда потврда и уверења о којима се води службена
евиденција,
4. Припрема материјала и вођење записника на седницама,
5. Методе вођења интерних и доставних књига
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о организацији Општинске управе општине Инђија

Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и
изградњи,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронска писарница органа

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

36. Начелник Одељења за друштвене делатности

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

Самостални саветник
Одељење за друштвене делатности

Послови руковођења 1. општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2. управљање људским ресурсима;
3. организационо понашање;
4. управљање променама;
5. управљање пројектима;
6. стратегије и канали комуникације
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
Студијско
аналитички послови израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
Управно правни
послови
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5. праксу/ставове судова у управним споровима
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Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

Области знања и вештина

Статут Општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија
Правилник о ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета oпштине Инђија
Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од
јавног интереса за општину Инђија Статут општине Инђија
Одлука о социјалној заштити општине Инђија
Oдлука о остваривању права на финансирање трошкова вантелесне
оплодње
Закон о финансијској подршци породици са децом
Закон о основама образовања и васпитања
Закон о средњем образовању и
Закон о високом образовању
Закон о ученичком и студентском стандарду
Закон о спорту Правилник о подношењу извештаја о одобреним и
реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта
Закон о удружењима
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења
Закон о култури Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица
локалне самоуправе

еУправа
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Програм Борци надлежног министарства, Програм друштвене
бриге о деци надлежног министарства Финансијско материјална
евиденција
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

37.

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Послови друштвене бриге о деци и образовања

Саветник
Одељење за друштвене делатности

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5. праксу/ставове судова у управним споровима
Области знања и вештина

Статут Општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о пружању финансијске помоћи породици са децом
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Одлука о утврђивању права, начина и услова за накнаду трошкова
боравка у предшколској установи за треће и четврто дете
Одлука о утврђивању права, начина и услова за накнаду трошкова
боравка у предшколској установи za 5. и свако наредно дете
Одлукa о стипендирању студената
Закон о финансијској подршци породици са децом
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом Покрајинска скупштинска
одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за
треће или четврто дете
Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на
матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете
Закон о основама образовања и васпитања
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о високом образовању
Закон о ученичком и студентском стандарду
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Е управа,Програм друштвене бриге о деци надлежног
министарства, Централни регистар обавезног социјалног осигурања
„Croso“
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

38.

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Прописи из
делокруга радног
места

Послови борачко-инвалидске и социјалне заштите

Саветник
Одељење за друштвене делатности

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5. праксу/ставове судова у управним споровима
Области знања и вештина

Статут Општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и
чланова њиховоих породица
Закон о општем управном поступку
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Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

еУправа
Програм Борци надлежног министарства
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

39. Финансијско-књиговодствени послови из области
борачко-инвалидске заштите
Саветник
Одељење за друштвене делатности

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Финансијскоматеријални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

1) буџетски систем Републике Србије;
2) међународне рачуноводствене стандарде у јавном сектору;
3) методе и поступке финансијског планирања, анализе и
извештавања;
4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из области
буџетског рачуноводства и извештавања;
5) поступак планирања буџета и извештавање;
6) поступак извршења буџета;
7) релевантне софтвере;
8) финансијско управљање и контролу.
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и
чланова њиховоих породица
Правилник о начину исплате новчаних примања Закон о платном
промету
Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину
Уредба о буџетском рачуноводству

Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице
4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада

40. Саветник за заштиту права пацијената, лице за заштиту
података о личности, послови заштите и остваривање права из
области родне равноправности
Саветник
Одељење за друштвене делатности

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

Стручно-оперативни 1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података,
послови
2) технике обраде и израде прегледа података,
3) методе анализе и закључивања о стању у области,
4) методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција.
1. општи управни поступак;
Управно правни
послови
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Посебне
Области знања и вештина
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа, Статут Општине Инђија Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
прописи и акта из
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
надлежности и
организације органа Инђија,
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Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Kодекс понашања запослених у органима општине
Oдлука о остваривању права на финансирање трошкова
вантелесне оплодње
Закон о правима пацијената
Закон о равноправности полова
Закон о заштити података о личности
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

еУправа
Централни регистар обавезног социјалног осигурања „Croso“
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

41. Послови културе, информисања и спорта

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Сарадник
Одељење за друштвене делатности

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Статут Општине Инђија Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета Општине Инђија
Правилник о ближим критеријумима и начину одобравања
програма и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од
јавног интереса за општину Инђија
Правилник о критеријумима, начину и поступку доделе средстава из
буџета општине Инђија црквама и верским заједницама са
територије општине Инђија
Закон о удружењима
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне
самоуправе
Закон о спорту ,Правилник о подношењу извештаја о одобреним и
реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења Закон о црквама и верским заједницама
Закон о јавном информисању и медијима
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања ,Уредбa о правилима и
условима за доделу помоћи мале вредности (де минимис помоћи)
Уредбa о правилима за доделу државне помоћи
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

еУправа
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места

42. Административни послови у области образовања
и друштвене бриге о деци

2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Сарадник
Одељење за друштвене делатности

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5. праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Статут Општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Закон о финансијској подршци породици са децом
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о општем управном поступку,
Закон о основама образовања и васпитања,
Закон о средњем образовању и васпитању,
Закон о високом образовању
Закон о ученичком и студентском стандарду
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Програм друштвене бриге о деци надлежног министарства,
Централни регистар обавезног социјалног осигурања „Croso“
еУправа
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места

43. Послови заштите и остваривање личних и колективних
права, избеглих, прогнаних и расељених лица, послови заштите
и остваривање личних и колективних права националних
мањина и етничких група

2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Саветник
Одељење за друштвене делатности

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података,
2) технике обраде и израде прегледа података,
3) методе анализе и закључивања о стању у области,
4) методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција.
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5. праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина
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Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Статут Општине Инђија
Одлука о организацији општинске управе,
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија,
Kодекс понашања запослених у органима општине
Закон о избеглицама Уредба о збрињавању избеглица
Закон о заштити права и слобода националних мањина
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

еКатастар
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места

44. Послови пријема захтева из области друштвених делатности

2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Виши референт
Одељење за друштвене делатности

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административнотехнички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

1) канцеларијско пословање;
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним
базама података;
4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена
евиденција;
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и
употребе;
6) методе вођења интерних и доставних књига
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине
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Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

45. Начелник Одељења за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције

Самостални саветник
Одељење за општу управу

6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења 1. општи, стратегијски и финансијски менаџмент
2. управљање људским ресурсима
3. организационо понашање
4. управљање променама
5. управљање пројектима
6. стратегије и канали комуникације
1) информациони систем за управљање људским ресурсима;
Послови управљања
2) прописе у области радно-правних односа у органима
људским ресурсима
аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
3) компетенције за рад службеника
4) базичне функције управљања људским ресурсима: анализу
посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у
посао, оцењивање, награђивање и напредовање, стручно
усавршавање
5) развојне функције управљања људским ресурсима:
професионални развој, инструменте развоја, управљање
каријером, управљање талентима
6) организациону културу и понашање
7) стратешко управљање људским ресурсима
Студијско
аналитички послови

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
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Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање
1. општи управни поступак
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима
3.посебне управне поступке
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине, Колективни
уговор за запослене у органима,службама и организацијама
општине Инђија,
Статут општине Инђија,
Одлука о организацији општинске управе, Одлука о одређивању
матичних подручја на територији општине Инђија, Кадровски план
општинске управе општине Инђија и Правобранилаштва општине
Инђија
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија
Закон о државној управи, Закон о запосленима у Аутономној
покрајинии и јединицама локалне самоуправе, Посебан колективни
уговор за запослене у јединицима локалне самоуправе ,Закон о
пензијском и инвалидском осигурању, Закон о осигурању за случај
незапослености, Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,Закон о општем
управном
поступку,Закон о матичним књигама,Закон о јединственом
бирачком списку,Закон о електронској управу,Закон о електронском
документу ,електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању , Уредба о ближим условима за
успостављање електронске управе, Правилник о начину на који
органи врше увид , прибављају , обрађују и уступају, односно
достављају податке о чињеницима о којима се води службена
евиденција из регистара у електронском облику а који су неопходни
за одлучивање у управном поступку
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Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронске седнице
Кадровска евиденција
Евиденција присутности
Финансијско материјална евиденција
Портал еУправа, Портал Еид
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

46. Послови управљања људским ресурсима и персонални
послови
Саветник
Одељење за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови управљања
људским ресурсима

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место

1) информациони систем за управљање људским ресурсима;
2) прописе у области радно-правних односа у органима
аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе;
3) компетенције за рад службеника;
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина
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Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Кодекс понашања запослених у органима општине , Колективни
уговор за запослене у органима,службама и организацијама
општине Инђија,
Одлука о организацији општинске управе, Кадровски план
општинске управе општине Инђија и Правобранилаштва општине
Инђија
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија

Прописи из
делокруга радног
места

Закон о запосленима у Аутономној покрајинии и јединицама
локалне самоуправе, Посебан колективни уговор за запослене у
јединицима локалне самоуправе ,Закон о пензијском и инвалидском
осигурању, Закон о осигурању за случај незапослености, Закон о
буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,Закон о општем управном поступку,

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Кадровска евиденција,
Евиденција присутности,
Портал еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

47. Аналитичар радних места

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови управљања
људским ресурсима

Студијско
аналитички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Саветник
Одељење за општу управу

1. Залагање за привлачење и задржавање стручног кадра
2. Препознавање и ангажовање потенцијала запослених
3. Давање конструктивне повратне информације
запосленима о ономе што раде добро и указивање на
недостатак у раду
4. Мотивација запослених на веће залагање
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине, Колективни
уговор за запослене у органима, службама и организацијама
општине Инђија,
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Одлука о организацији општинске управе, Кадровски план
општинске управе општине Инђија и Правобранилаштва општине
Инђија
Правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине
Инђија
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о запосленима у Аутономној покрајинии и јединицама
локалне самоуправе, Посебан колективни уговор за запослене у
јединицима локалне самоуправе, Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи

Кадровска евиденција,
Портал еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  637                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

48. Послови вођења бирачких спискова и послови безбедности
и здравља на раду
Саветник
Одељење за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о јединиственом бирачком списку, Упутство за спровођење
Закона о јединиственом бирачком списку, Приручник за
спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Закон о
националним саветима националних мањина,Правилник о начину
вођења посебног бирачког списка,Закон о безбедности и здрављу
на раду
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делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронска база података за Јединствени бирачки списак
Електронска база података -Посебан бирачки списак националних
мањина
Портал еУправе Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  639                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

49. Послови вођења бирачких спискова

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из

Саветник
Одељење за општу управу

1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о јединиственом бирачком списку, Упутство за спровођење
Закона о јединиственом бирачком списку, Приручник за
спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Закон о
националним саветима националних мањина,Правилник о начину
вођења посебног бирачког списка,Закон о безбедности и здрављу
на раду
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делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Електронска база података за Јединствени бирачки списак
Електронска база података -Посебан бирачки списак националних
мањина
Портал еУправе Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  641                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

50. Послови набавке

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за општу управу

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
4) поступак израде стручних налаза;
5) методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција;
6) облигационе односе;
7) имовинско-правне односе.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Финансијско материјална евиденција
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  643                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

51. Администратор call центра

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

Млађи саветник
Одељење за општу управу

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
4) поступак израде стручних налаза;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
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Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Систем 48
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  645                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

52. Стручни - оперативни послови за потребе Председника
општине
Млађи саветник
Одељење за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
4) поступак израде стручних налаза;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о локалној самоуправи
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Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Систем 48 ,Електронске седнице
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места

53. Административни послови у области личних стања
грађана
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2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Сарадник
Одељење за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о локалној самоуправи Породични закон Закон о матичним
књигама,
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе,
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

еУправа,Електронска писарница органа
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

54. Матичар за матично подручје Инђија

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из

Сарадник
Одељење за општу управу

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,
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делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места

55. Заменик Матичара за матично подручје Инђија
Сарадник
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3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Одељење за општу управу

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

56. Послови шефа Месне канцеларије Бешка и матичара за
матично подручје Бешка
Саветник
Одељење за општу управу
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4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,

Број 8, страна број  654                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

57. Заменик матичара за матично подручје Бешка
Сарадник
Одељење за општу управу
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4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

60. Послови шефа Месне канцеларије и матичара за матично
подручје Нови Сланкамен
Сарадник
Одељење за општу управу
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4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

61. Заменик матичара за матично подручје Нови Сланкамен
Сарадник
Одељење за општу управу
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4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине
Инђија
Породични Закон, Закон о матичним књигама, Закон о општем
управном поступку, Закон о ванпарничном поступку,
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених
иностранству,

Регистар матичних књига
Портал еУправа Електронска писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат
Овлашћење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

63. Послови пријема поднесака

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа

Виши референт
Одељење за општу управу
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5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административно
технички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) канцеларијско пословање;
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним
базама података;
4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена
евиденција;
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и
употребе;
6) методе вођења интерних и доставних књига.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о организацији општинске управе
Закон о општем управном поступку, Закон о електронској
управу,Закон о електронском документу ,електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском
пословању,

Портал еУправа Електронска писарница органа
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Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

64. Послови архиве и отпремања поште

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа

Виши референт
Одељење за општу управу
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5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административно
технички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1) канцеларијско пословање;
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним
базама података;
4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена
евиденција;
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и
употребе;
6) методе вођења интерних и доставних књига.
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Одлука о организацији општинске управе
Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском
пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском
пословању органа државне управе, Закон о архивској грађи и
архивској делатности,Правилник о обрасцу архивске
књиге,Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе , Закон
о електронској управу,Закон о електронском документу
,електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању,

Портал еУправа Електронска писарница органа
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

70. Начелник Одељења за инспекцијске послове

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа

Самостални саветник
Одељење за инспекцијске послове
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5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
Послови руковођења 1. општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2. управљање људским ресурсима;
3. организационо понашање;
4. управљање променама;
5. управљање пројектима;
6. стратегије и канали комуникације
1) информациони систем за управљање људским ресурсима;
Послови управљања
2) прописе у области радно-правних односа у органима
људским ресурсима
аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе;
3) компетенције за рад службеника;
Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина
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одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

Kодекс понашања запослених у органима општине,
Правилник о условима и начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању
угоститељских објеката и минимално техничким условима за
уређење и опремање угоститељских објеката, Правилник о
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај,
Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења
централног информационог система и његовој садржини и врсти
података, Правилник о посебним елементима процене ризика,
учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене
ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора
комуналних инспектора из изворне надлежности општине Инђија,
Одлука о комуналном реду, Одлука о одржавању јавних зелених
површина, Одлука о управљању гробљима и сахрањивању, Одлука о
управљању јавним паркиралиштима, Одлука о димничарским
услугама, Одлука о пијацама, Одлука о сакупљању и одвођењу
атмосферских површинских вода, Одлука о јавном водоводу, Одлука
о јавној канализацији, Одлука о држању кућних љубимаца на
територији општине Инђија, Одлука о држању домаћих животиња,
Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на
површинама јавне намене на територији општине Инђија, Одлука о
радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и
објеката за приређивање игара за забаву, Одлука о обављању
комуналне делатности зоохигијене, Одлука о погребним
делатностима, Одлука о регулацији саобраћаја у улици Војводе
Степе у Инђији, Одлука о обезбеђивању јавног осветљења, Одлука о
постављању баште угоститељског објекта на територији општине
Инђија, Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима,
стварима и другим предметима, Одлука о општим правилима кућног
реда у стамбеним и стамбено-пословиним зградама, Одлука о
утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, Одлука о
минималној висини износа за текуће одржавање зграде, Одлука о
висини накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у
случају принудно постављеног професионалног управника,
Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују
и уступају, односно достављају податке о чињеницима о којима се
води службена евиденција из регистарау електронском облику а који
су неопходни за одлучивање у управном поступку, Одлука о
општинским путевима и улицама на територији општине Инђија,
Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Инђија,
Одлука о такси превозу, Одлука о јавном превозу путника на
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати

територији општина Инђија, Одлука о одређивању аутобуских
стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији
општине Инђија, Одлука о постављању и уклањању мањих
монтажних и других објеката привременог карактера на површинама
јавне намене на територији општине Инђија, Одлука о условима и
мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања
објеката, Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег
инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма
одржавања, Правилник о поступку спровођења обједињене
процедуре
електронским
путем,
Одлука
о
локалним
административним таксама,
Закон о државној управи, Закон о запосленима у Аутономној
покрајини и јединицама локалне самоуправе, Закон о локалној
самоуправи,Закон о општем управном поступку, Закон о
инспекцијском надзору, Закон о прекршајима, Закон о трговини,
Закон о становању и одржавању зграда, Закон о оглашавању, Закон
о заштити становништва од заразних болести, Закон о комуналним
делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о процени
утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине, Закон о заштити природе,
Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о
заштити од буке у животној средини, Закон о хемикалијама, Закон
о заштити од нејонизујућих зрачења, Закон о водама, Закон о
угоститељству, Закон о превозу путника у друмском саобраћају,
Закон о превозу терета у друмском саобраћају Закон о путевима,
Закон о просветној инспекцији, Закон о основама система
образовања и васпитања, Закон о основном образовању и
васпитању, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон
о образовању одраслих, Закон о дуалном образовању, Закон о
уџбеницима

Електронске седнице,
Кадровска евиденција,
Евиденција присутности,
Е-катастар,
„Систем 48“,
“G react“ веб апликација
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора
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Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

71. Грађевински инспектор

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима

Саветник
Одељење за инспекцијске послове
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5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних и других
објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији општине Инђија, Одлука о условима и мерама које је
потребно спровести и обезбедити у току уклањања објеката,
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбенопословним зградама, Правилник о врсти, обиму и динамици
активности текућег инвестиционог одржавања зграда и начину
сачињавања програма одржавања, Правилник о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем,
Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају,
обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницима о
којима се води службена евиденција из регистарау електронском
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облику а који су неопходни за одлучивање у управном поступку,
Одлука о локалним административним таксама
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о локалној самоуправи, Закон о општем управном поступку,
Закон о инспекцијском надзору, Закон о планирању и изградњи,
Закон о прекршајима

„Систем 48“, “Е катастар”, “ Централни информациони систем”,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора
„Б“ категорије

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

72. Комунални инспектор

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима

Саветник
Одељење за инспекцијске послове
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5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине
Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и
посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналних
инспектора из изворне надлежности општине Инђија, Одлука о
комуналном реду, Одлука о одржавању јавних зелених површина,
Одлука о управљању гробљима и сахрањивању, Одлука о
управљању јавним паркиралиштима, Одлука о димничарским
услугама, Одлука о пијацама, Одлука о сакупљању и одвођењу
атмосферских површинских вода, Одлука о јавном водоводу,
Одлука о јавној канализацији, Одлука о држању кућних љубимаца
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Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

на територији општине Инђија, Одлука о држању домаћих
животиња, Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању
чистоће на површинама јавне намене на територији општине
Инђија, Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и
занатских објеката и објеката за приређивање игара за забаву,
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, Одлука о
погребним делатностима, Одлука о регулацији саобраћаја у улици
Војводе Степе у Инђији, Одлука о обезбеђивању јавног осветљења,
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији
општине Инђија, Одлука о поступању са принудно уклоњеним
возилима, стварима и другим предметима, Одлука о општим
правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословиним
зградама, Одлука о утврђивању минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде, Одлука о минималној висини износа за текуће
одржавање зграде, Одлука о висини накнаде коју плаћају власници
посебних делова зграде у случају принудно постављеног
професионалног управника, Правилник о начину на који органи
врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају
податке о чињеницима о којима се води службена евиденција из
регистарау електронском облику а који су неопходни за
одлучивање у управном поступку, Одлука о локалним
административним таксама
Закон о локалној самоуправи,Закон о општем управном поступку,
Закон о инспекцијском надзору, Закон о прекршајима, Закон о
трговини, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о
оглашавању, Закон о заштити становништва од заразних болести,
Закон о комуналним делатностима

„Систем 48“,
еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора
„Б“ категорије
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Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

73. Инспектор за друмски саобраћај

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет

Саветник
Одељење за инспекцијске послове
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

73. Инспектор за друмски саобраћај

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из

Саветник
Одељење за инспекцијске послове

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине,
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надлежности и
организације органа

Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине
Инђија, Одлука о некатегорисаним путевима на територији
општине Инђија, Одлука о такси превозу, Одлука о јавном превозу
путника на територији општина Инђија, Одлука о одређивању
аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на
територији општине Инђија, Правилник о начину на који органи
врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају
податке о чињеницима о којима се води службена евиденција из
регистарау електронском облику а који су неопходни за
одлучивање у управном поступку
Закон о државној управи, Закон о запосленима у Аутономној
покрајинии и јединицама локалне самоуправе, Закон о локалној
самоуправи,Закон о општем управном поступку, Закон о
инспекцијском надзору, Закон о превозу путника у друмском
саобраћају, Закон о превозу терета у друмском саобраћају Закон о
путевима, Закон о прекршајима

„Систем 48“,
еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора
„Б“ категорије

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

74. Инспектор за заштиту животне средине

4. Понашајне
компетенције

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата

Саветник
Одељење за инспекцијске послове
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(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине
Правилник о условима и начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању
угоститељских објеката и минимално техничким условима за
уређење и опремање угоститељских објеката, Правилник о
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај,
Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења
централног информационог система и његовој садржини и врсти
података, Правилник о начину на који органи врше увид,
прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о
чињеницима о којима се води службена евиденција из регистарау
електронском облику а који су неопходни за одлучивање у управном
поступку, Одлука о локалним административним таксама
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Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о државној управи, Закон о запосленима у Аутономној
покрајинии и јединицама локалне самоуправе, Закон о локалној
самоуправи, Закон о општем
управном поступку, Закон о
прекршајима,
Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на
животну средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине, Закон о заштити природе, Закон о
заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити од
буке у животној средини, Закон о хемикалијама, Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења, Закон о водама, Закон о угоститељству

„Систем 48“,
еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора
„Б“ категорије

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

75. Просветни инспектор

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Инспекцијски
послови

Студијско
аналитички послови

Управно правни
послови

Саветник
Одељење за инспекцијске послове

1.Општи управни поступак и основе управних спорова,
2.Основе казненог права и казнених поступака,
3.Основе прекршајног права и прекршајни поступак,
4.Поступак инспекцијског надзор и методе анализе ризика,
5.Основе вештине комунакације, конструктивног решавања
конфликта и управљања стресом и
6.Кодекс понашања и етика инспектора
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
1. општи управни поступак;
2. правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3.посебне управне поступке;
4.управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
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Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине

Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат Испит за инспектора

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

76. Начелник Одељења за правне и скупштинске послове

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције

Самостални саветник
Одељење за правне и скупштинске послове

6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења 1. општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2. управљање људским ресурсима;
3. организационо понашање;
4. управљање променама;
Послови управљања
људским ресурсима

1. информациони систем за управљање људским ресурсима;
2. компетенције за рад службеника;
3.базичне функције управљања људским ресурсима: анализу посла,
кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао,
оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавршавање;

Организација и рад
органа аутономне
покрајине, односно
локалне самоуправе
у Републици Србији

1.историјски, правни, политички, културни и економски контекст
у Републици Србији;
2.послови и организација аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе;
3.начела рада аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе;
4.права и обавезе службеника;
5.прописи у области борбе против корупције и унапређења
интегритета;
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6.однос органа, служби и организација са другим имаоцима јавних
овлашћења;
1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
Студијско
аналитички послови израде извештаја о стању у области;
2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
Нормативни послови 1.стратешке циљеве аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе у различитим областима;
2.процес доношења нормативних аката из надлежности органа,
служби и организација и партиципација јавности;
3.методолошка правила за израду нормативних аката из надлежности
органа, служби и организација;
4.примену номотехничких и правно-техничких правила за израду
правних аката;
5.припрему и израду стручних мишљења и образложења различитих
правних аката из делокруга рада органа, службе и организације;
6.методологију праћења примене и ефеката донетих прописа и
извештавање релевантним телима и органима
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)

Области знања и вештина

Kодекс понашања запослених у органима општине,
Статут општине Инђија, Пословник Скупштине Инђија, Пословник
о раду Општинског већа, Одлука о организацији Општинске управе
општине Инђија.
Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне
самоуправе, Закон о јавним предузећима,
Закон о комуналним делатностима, Закон о јавно приватном
партнерству и концесијама, Закон о референдуму и народној
иницијативи, Закон о локалним изборима, Закон о спречавању
корупције

Електронске седнице,
Кадровска евиденција,
Евиденција присутности,
Финансијско материјална евиденција;
Портал еУправа,
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Електронска писарница органа
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

77. Послови нормативе

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције

Самостални саветник
Одељење за правне и скупштинске послове

6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови руковођења 1. општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2. управљање људским ресурсима;
3. организационо понашање;
4. управљање променама;
Послови управљања
људским ресурсима

1. информациони систем за управљање људским ресурсима;
2. компетенције за рад службеника;
3.базичне функције управљања људским ресурсима: анализу посла,
кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао,
оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавршавање;

Организација и рад
органа аутономне
покрајине, односно
локалне самоуправе
у Републици Србији

1.историјски, правни, политички, културни и економски контекст
у Републици Србији;
2.послови и организација аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе;
3.начела рада аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе;
4.права и обавезе службеника;
5.прописи у области борбе против корупције и унапређења
интегритета;

Студијско
аналитички послови

1. методе и технике анализирања планских докумената и прописа и
израде извештаја о стању у области;
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2. технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе ефеката
јавних политика/прописа и консултативног
процеса и израде одговарајућих извештаја;
3. методологију припреме докумената јавних политика и формалну
процедуру за њихово усвајање;
Нормативни послови 1.стратешке циљеве аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе у различитим областима;
2.процес доношења нормативних аката из надлежности органа,
служби и организација и партиципација јавности;
3.методолошка правила за израду нормативних аката из надлежности
органа, служби и организација;
4.примену номотехничких и правно-техничких правила за израду
правних аката;
5.припрему и израду стручних мишљења и образложења различитих
правних аката из делокруга рада органа, службе и организације;
6.методологију праћења примене и ефеката донетих прописа и
извештавање релевантним телима и органима
Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати

Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине , Статут
општине Инђија, Пословник Скупштине Инђија, Пословник о раду
Општинског већа, Одлука о организацији Општинске управе
општине Инђија,
Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне
самоуправе, Закон о јавним предузећима,
Закон о комуналним делатностима, Закон о референдуму и
народној иницијативи, Закон о локалним изборима, Закон о
спречавању корупције.

Електронске седнице,
Портал еУправа,
Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Број 8, страна број  685                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
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1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

78. Послови пружања правне помоћи

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови правне
помоћи грађанима

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

Саветник
Одељење за правне и скупштинске послове

1. Систем пружања правне помоћи грађанима;
2. Руковање електронском базом прописа;
3. Бесплатну правну помоћ;
4. Основе процесних закона;
5. Заштиту права пацијената;
6. Вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине ,
Одлука о условима и начину пружања правне помоћи;
Уредба о тарифи за пружања правне помоћи;
Закон о бесплатној промоћи,
Породични закон,
Закон о спречавању насиља у породици,
Закон о раду,
Закон о облигационим односима,
Закон о наслеђивању,
Закон о парничном поступку,
Закон о ванпарничном поступку,
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о извршењу и обезбеђењу,
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о кривичном поступку и кривични законик
Закон о јавном бележништву,
Закон о промету непокретности.

Електронска писарница органа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

79. Стручни послови за Скупштину општине и Општинско
веће
Млађи саветник
Одељење за правне и скупштинске послове

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа

1. Методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2. Технике обраде и израде прегледа података;
3. Методе анализе и закључивања о стању у области;
4. Поступак израде стручних налаза;
5. Методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција;
6. Технике израде општих, појединачних и других правних и
осталих аката
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Одлука о условима и начину пружања правне помоћи;
Уредба о тарифи за пружања правне помоћи;
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Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Закон о локалној самоуправи

Електронске седнице
Портал еУправа
Електронска писарница органа Портал отворених података

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција

Број 8, страна број  690                              Службени лист општине Инђија                              Четвртак 23. јун 2022.

1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места
3. Назив унутрашње
организационе
јединице

80. Административни послови за Скупштину општине и
Општинско веће
Виши референт
Одељење за правне и скупштинске послове

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административнотехнички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

1. канцеларијско пословање;
2. методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3. технике евидентирања и ажурирања података у
релевантним базама података;
4. технике израде потврда и уверења о којима се води
службена евиденција;
5. технике припреме материјала ради даљег приказивања и
употребе;
6. методе вођења интерних и доставних књига
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине
Закон о локалној самоуправи
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Копир апарати,скенери, диктафони

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места

81. Шеф кабинета
Млађи саветник
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3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Општинска управа

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места

1. Методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2. Технике обраде и израде прегледа података;
3. Методе анализе и закључивања о стању у области;
4. Поступак израде стручних налаза;
5. Методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине, Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву
оптштине Инђија.
Закон о локалној самоуправи, Закон о електонској управи, Закон о
јавном информисању
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Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал еУправа

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места

84. Буџетски инспектор
Самостални саветник
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3. Назив унутрашње
организационе
јединице
4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Стручно оперативни
послови

Финансијско
материјални
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1. Методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2. Технике обраде и израде прегледа података;
3. Методе анализе и закључивања о стању у области;
1.Буџетски систем Републике Србије
2.Методе и поступке финансијског планирања, анализе и
извештавања
3.Терминологију, стандарде, методе и процедуре из области
буџетског рачуноводства и извештавања
4.Финансијко управљање и контролу
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне
самоуправе, Закон о јавном дугу, Правилник о начину и садржају
извештавања о планираним иизвршеним расходима за плате у
буџетима локалне власти у 2022. години;
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал еУправа Финансијско материјална евиденција;
Електронска писарница органа Портал отворених података

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места

85. Интерни ревизор
Самостални саветник
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3. Назив унутрашње
организационе
јединице
4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Послови ревизије

Стручно оперативни
послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

1.Међународне стандарде у области интерне ревизије у јавном
сектору и кодекс струковне етике
2.Методе и алате интерне ревизије
3.Ревизију система, ревизију успешности, финансијску ревизију,
ревизију информационих технологија и ревизију усаглашености са
прописима
4.Поступак спровођења годишњег плана интерне ревизије
1. Методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања
података;
2. Технике обраде и израде прегледа података;
3. Методе анализе и закључивања о стању у области;
Области знања и вештина

Кодекс понашања запослених у органима општине,
Стратешки план
Закон о јавном дугу, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском
систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању
локалне самоуправе,Правилник о заједничким критеријумима за
органозовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
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Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни
за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине

Портал еУправа Финансијско материјална евиденција;
Електронска писарница органа Портал отворених података

Квалификовани електронски сертификат

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________

Образац компетенција
1. Редни број и назив
радног места
2. Звање радног места

88. Административно-технички послови.
Виши референт
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3. Назив унутрашње
организационе
јединице

Правобранилаштво општине Инђија

4. Понашајне
компетенције
(заокружити)

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација
Области знања и вештина

5. Опште
функционалне
компетенције
6. Посебне
функционалне
компетенције у
одређеној области
рада
Административнотехнички послови

Посебне
7. функционалне
компетенције за
одређено радно
место
Планска документа,
прописи и акта из
надлежности и
организације органа
Прописи из
делокруга радног
места
Процедуре и
методологије из
делокруга радног
места
Софтвери (посебни
софтвери неопходни

1. Канцеларијско пословање,
2. Методи и технике прикупљања, евидентирања и
ажурирања података у базама података,
3. Израда потврда и уверења о којима се води службена
евиденција,
4. Припрема материјала и вођење записника на седницама,
5. Методе вођења интерних и доставних књига
Области знања и вештина

Статут Општине Инђија, Одлука о правобранилаштву општине
Инђија и друга општинска акта

Електронска писарница
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за рад на радном
месту)
Руковање
специфичном
опремом за рад
Лиценце /
сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне
мањине
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови
управљања људским ресурсима:___________________________________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно
место ______________________________________________________
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На основу члана 61. став 1. тачка 17. Статута
општине Инђије („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Општинско веће опшштине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
I
У Решењу о образовању Kомисије за
реализацију мера енергетске санације („Службени лист
општине Инђија“, број 7/22), у тачки I став 2. после
тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи:
„12. Јованка Дуловић, лице именовано од
стране Министарства рударства и енергетике, Управа за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, члан“.
II
У тачки VII додаје се став 2. који гласи:
„Члану Комисије, лицу именованом од стране
Министарства рударства и енергетике, Управа за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, не
припада новчана накнада за рад одређена у ставу 1. ове
тачке.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-112/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19), члана 19. став 3. Правилника 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 („Службени лист општине Инђија“, број 29/17
и 11/18) и Обједињеног предлога Комисије за доделу
средстава у области спорта, број 66-116/2022-III од 13.
јуна 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 17. јуна 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О OДОБРАВАЊУ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У 2022. ГОДИНИ
I
У решењу о одобравању годишњих програма
спортских организација којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у 2022. години
(„Службени лист општине Инђија“, број 1/22), у тачки
I, у текстуалном делу, износ: „166.067.980,00 динара“
замењује се износом: „186.067.980,00 динара“.
У табеларном приказу носилаца одобрених
програма и износа одобрених средстава за реализацију
годишњих програма у 2022. години, под редним
бројем један, „Савез спортова општине Инђија“, у
колони „Износ одобрених средстава за реализацију
годишњег програма из буџета општине Инђија за 2022.
годину“, износ „33.392.000,00“, замењује се износом:
„43.392.000,00“;
под редним бројем двадесетједан, „Општински
фудбалски савез Инђија“, у колони „Износ одобрених
средстава за реализацију годишњег програма из буџета
општине Инђија за 2022. годину“, износ „6.000.000,00“,
замењује се износом: „16.000.000,00“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-117/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника 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 („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17 и 11/18), тачкe I подтачка 1. Решења о
утврђивању организација у области спорта које су од
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018-III
од 25. jaнуара 2018. године и Решења о измени решења
Oпштинског већа о одобравању годишњих програма
спортских организација којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у 2022. години,
број 66-117/2022-III од 17. јуна 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 17. јуна
2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 66-43/2022-III ОД
26.01.2022. ГОДИНЕ
I
У решењу o одобравању Годишњег програма
Савезу спортова општине, број 66-43/2022-III од 26.
јануара 2022. године, у тачки I, износ: „27.392.000,00
динара
словима:
двадесетседаммилионатристоде
ведесетдвехиљадединара).“, замењује се износом:
„37.392.000,00 динара (тридесетседаммилионатристоде
ведесетдвехиљадединара).“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-118/2022-III
Дана: 17.06.2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника
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 („Службени
лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18), Решења
Општинског већа о одобравању годишњих програма
спортских организација којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
2022. години („Службени лист општине Инђија“,
број 01/22) и Решења о измени решења Oпштинског
већа о одобравању годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у 2022. години, број
66-117/2022-III од 17. јуна 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 17. јуна
2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 66-69/2022-III ОД 26.
01. 2022. ГОДИНЕ
I
У решењу o одобравању Годишњег програма
Општинском фудбалском савезу Инђија, број 6669/2022-III од 26. јануара 2022. године, у тачки I, износ:
„6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара).“,
замењује се износом: „16.000.000,00 динара
(шеснаестмилионадинара).“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-119/2022-III
Дана: 17.06.2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 145. став 5. и 6. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19), члана 6. став 1. тачка 1. и став 2, члана 9. став
1. и 2. и члана 10. став 2. Одлуке о начину и поступку
организовања јавне расправе („Службени лист општине
Инђија“, број 15/19),
Општинско веће на седници одржаној 23. јуна
2022. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА
СТАТУТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о изменама и допунама
Статута oпштине Инђија, у тексту који је израдила
Комисија за израду Нацрта Одлуке о измени Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 6/22).
2. Упућује се јавни позив грађанима, удружењима,
стручној јавности, са територије општине Инђија, за
учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и
допунама Статута општине Инђија која ће се одржати од
04. до 18. јула 2022. године.
3. Утврђује се Програм спровођења јавне расправе о
Нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута општине
Инђија, који је саставни део овог закључка.
4. Овај Закључак ради реализације, доставити Комисији
за израду Нацрта Одлуке о измени Статута Oпштине
Инђија.
5. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-113/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 104. став 1. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
члана 9. став 1. и 2. и члана 10. став 2. Одлуке о начину и
поступку организовања јавне расправе („Службени лист
општине Инђија“, број 15/19), по предлогу Пројектног
тима за израду Програма капиталних инвестиција
општине Инђија за период 2022-2027. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ
ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027.
ГОДИНЕ
1. Упућује се јавни позив, грађанима, удружењима
грађана, стручној јавности, правним лицима,
представницима органа и организација, пословних
удружења, привредних субјеката са територији општине
Инђија, за учешће у јавној расправи о Нацрту Програма
капиталних инвестиција општине Инђија за период
2022-2027. године, која ће се одржати од 04. до 18. јула
2022. године.
2. Утврђује се Програм спровођења јавне расправе о
Нацрту Програма капиталних инвестиција општине
Инђија за период 2022-2027. године, који је саставни део
овог закључка.
3. Овај закључак ради реализације доставити
Пројектном тиму за израду Програма капиталних
инвестиција општине Инђија за период 2022-2027.
године („Службени лист општине Инђија“, бр. 17/21).
4. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-114/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 104. став 1. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
члана 9. став 1. и 2. и члана 10. став 2. Одлуке о начину
и поступку организовања јавне расправе („Службени
лист општине Инђија“, број 15/19), по предлогу Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 23. јуна 2022. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
2022-2027. ГОДИНЕ
И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ
1. Упућује се јавни позив, грађанима, удружењима
грађана, стручној јавности, правним лицима,
представницима органа и организација, пословних
удружења, привредних субјеката са територији општине
Инђија, за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија за
период 2022-2027. године и Акционог плана безбедности
саобраћаја на путевима општине Инђија за период 20222027. године, која ће се одржати од 04. до 18. јула 2022.
године.
2. Утврђује се Програм спровођења јавне расправе о
Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима
општине Инђија за период 2022-2027. године и Акционог
плана безбедности саобраћаја на путевима општине
Инђија за период 2022-2027. године, који је саставни део
овог закључка.
3. Овај закључак ради реализације доставити Савету
за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија.
4.  Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-58/2022-III
Дана: 23. јуна 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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Vrsta predmeta

Radovi

Dobra

Dobra

Radovi

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Dobra

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

Vrsta postupka

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Izrada plana tehničkog regulisanja saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

6.875.000,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.300.000,00 Otvoreni postupak

3.300.000,00 Otvoreni postupak

Izrada projekata i postavljanje saobraćajne
signalizacije u funkciji unapređenja bezbednosti
saobraćaja na lokalnim putevima u zoni osnovnih
škola u opštini Indjija (OŠ “Dušan Jerković” u Indjiji,
OŠ “Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ
“Slobodan Bajić Paja” u Novim Karlovcima, OŠ
“Branko Radičević” u Maradiku, OŠ “Braća Grulović”
u Beški i OŠ “22 . jul” u Krčedinu))
Laptopovi za vukovce u školskoj 2020/2021 godini,
za istaknute sportiste i učenike

4.000.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno ucesce u saobracaju na lokacijama: OŠ
“Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ “Petar
Kočić” u Ljukovu, OŠ “Slobodan Bajić Paja” u Novim
Karlovcima i OŠ “Branko Radičević” u Maradiku

3.333.333,33 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske
sale u Ljukovu

Nabavka autosedišta za decu sa edukacijom za
potrebe realizacije kampanje posvećene bezbednosti
dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju u Inđiji

6.666.666,67 Otvoreni postupak

Strucni nadzor i priprema dokumentacije za tehnicki
prijem za zavrsetak izgradnje sporstke hale u Indjiji
(antifiltraciona zavesa I Izgradnja energetskog bloka)

1.250.000,00 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnice u naselju Beška

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

6.666.666,67 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

16.666.666,67 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija
30230000 - Računarska
oprema
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71300000 - Tehničke usluge RS127 - Sremska oblast

34928000 - Saobraćajna
oprema

39111000 - Sedišta

71221000 - Arhitektonske
usluge za zgrade
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke

71247000 - Nadzor
građevinskih radova

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija

45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
44163140 - Cevi za vodu i
paru
45000000 - Građevinski
radovi

CPV

PLAN JAVNIH NABAVKI

Postavljanje ulaznih tabli na teritoriji opštine Inđija

Postavljanje gejzira na jezeru u Indjiji
Sanacija i rekonstrukcija planinarskog doma
Kozarica na Fruskoj gori

Rekonstrukcija i uredjenje parka Prote Radoslava
Markovica u Inđiji
Deciji mobilijari u parkovima na zelenim povrsinama,
teretane na otvorenom

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2022
3
20.06.2022

Rbr

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

pozicija 274 konto
511299, 511451

pozicija 273 konto
424911

pozicija 275 konto 512811

pozicija 272 konto 512811

pozicija 48 konto 424911

pozicija 432 konto 511451

pozicija 427 konto
511400

pozicija 262 konto 511451

pozicija 213 konto 512811

Pozicija 89 konto 541125
pozicija 100 konto
512641
pozicija 183 konto
512932
pozicija 186 konto
511399

Napomena
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Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Usluge

Dobra

Radovi

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Usluge

Dobra

Radovi

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

2.541.666,67 Otvoreni postupak

29.266.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za
izgradnju fekalne kanalizacije u naseljenim mestima
Jarkovci, Ljukovo i Novi Karlovci sa prečistačem
otpadnih voda u Novim Karlovcima

Uvođenje sistema nadzora “Pametan grad Inđija”
Unapređenje usluge javnog prevoza Inđija
uvođenjem novih inteligentnih rešenja
Izrada i montaža stubova reflektora na Gradskom
stadionu u Inđiji
Izvođenje pripremnih radova i radova na izgradnji
sportske hale u Beški - etapa I (izrada temelja i
temeljne ploče)

Izrada plana tehničke regulacije saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija
Izvođenje radova na rehabilitaciji opštinskog
nekategorisanog puta u Novim Karlovcima

3. kvartal

3. kvartal

24.000.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

29.166.666,67 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

50.156.646,60 Otvoreni postupak

16.130.643,60 Otvoreni postupak

2.390.040,00 Otvoreni postupak

43.333.333,33 Otvoreni postupak

Sanacija, popravka i izvođenje radova na pešačkim
stazama – trotoarima u Inđiji, (radovi)

3.916.666,67 Otvoreni postupak
39.684.069,95 Otvoreni postupak

Nabavka polovnog buldožera
Radovi na uređenju poljoprivredne infrastrukture –
atarski putevi

101.075.234,57 Otvoreni postupak

7.894.960,74 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

3.916.666,66 Otvoreni postupak

Nabavka kancelarijske opreme za zgradu suda u
Inđiji
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Policijske
stanice u Inđiji
Izvođenje radova na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen
Usluga stručnog nadzora na izgradnji objekata za
snabdevanje vodom dela naselja Novi Slankamen –
AB rezervoar sa crpnom stanicom i produženje
vodovodne mreže u KO Stari Slankamen i KO Novi
Slankamen

Nabavka polovnog buldožera

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine
Inđija

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija

7.000.000,00 Otvoreni postupak

1.666.667,00 Otvoreni postupak

4.583.333,33 Otvoreni postupak

4.400.000,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45232430 - Radovi na
preradi vode

71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova
45233140 - Radovi na
putevima
32323500 - Sistem za video
nadzor
71330000 - Razne
inženjerske usluge
31518600 - Reflektori
(searchlight)

45233260 - Radovi na
izgradnji pešačkih staza

43211000 - Buldožeri
45233140 - Radovi na
putevima

71242000 - Izrada projekata
i nacrta, procena troškova RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

43211000 - Buldožeri
30190000 - Razna
kancelarijska oprema i
potrepštine
45000000 - Građevinski
radovi

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
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На основу члана 7. став 1. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 08/18), и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 05/19), дана 08. јуна 2022. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА
I
Овим решењем образује се Комисија за доделу
средстава из буџета општине Инђија удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија се образује у саставу:
1. Немања Милојевић, председник,
2. Јелена Јојић, члан,
3. Никола Дошен, члан.
Након доношења овог решења председник и
чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметном конкурсу нису у сукобу интереса.
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног конкурса за доделу средстава удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија у 2022. години, и то:
да размотри приспеле пријаве на јавни конкурс;
да изврши бодовање сваког програма по јавном конкурсу
применом критеријума из члана 10. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија; да
утврди прелиминарну листу вредновања и рангирања
пријављених предлога програма и исту објави на
званичној интернет страници општине Инђија и огласној
табли општине Инђија; да по окончању поступка по
приговорима утврди коначну листу вредновања и
рангирања програма; да изради Извештај о спроведеном
јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим
пријавама, коначну листу са бодовима предложених
програма и Предлог одлуке о избору програма који ће
се финансирати или суфинансирати из буџета општине
Инђија, и исти достави Општинском већу општине
Инђија на даљу надлежност.
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Инђија Одељење за друштвене делатности.

V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-100/2022-II
Дана: 08.06.2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------147
На основу члана 76. став 4. и 7. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016,
30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 94/2021),
члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 105/2016 и 112/2017)
и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 05/2019), дана
08. јуна 2022. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
Овим решењем образује се Комисија за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета општине Инђија у 2022. години (у даљем
тексту: Комисија).
II
Комисију чине три члана, и то:
1. Немања Милојевић, члан,
2. Данило Петровић, члан,
3. Жељана Трбовић, члан.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља лице запослено
у Општинској управи општине Инђија, Одељењу за
друштвене делатности.
III
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а по
завршетку Јавног конкурса, спроведе поступак избора
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати
из буџета општине Инђија, и донесе одлуку која садржи
списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава за реализацију истих у 2022. години.
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IV
Чланови Комисије за свој рад примају накнаду,
у складу са законом, у нето износу од 5.000,00 динара
(словима: петхиљададинара) по одржаној седници.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-99/2022-II
Дана: 08.06.2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------148
На основу члана 24. став 3. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“, брoj
83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење),
члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ брoj 16/2016 и 8/2017) и
члана 4. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће
на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима
из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2022. години
Општинског већа oпштине Инђија, број 401-115/2022III од 06. маја 2022. године, члана 56. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/2019),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО
ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022.
ГОДИНИ
I
Образује се Конкурсна комисија за оцену
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће
на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима
из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2022. години
(у даљем тексту: Комисија).
Комисија из става 1. ове тачке именује се у
саставу:
1. Радојица Мали из Беле Цркве, самостални медијски
стручњак, за члана,
2. Зденка Кожик новинарка из Новог Сада, испред Савеза
удружења „Асоцијација радио-телевизија Србије“ за
члана и
3. Игор Костић новинар из Панчева, испред „Друштва
новинара Војводине“, за члана.

II
Задатак Комисије је оцена пријављених
предлога пројеката и предлог за доделу средстава по
Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање
пројеката средствима из буџета општине Инђија у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2022. години.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат
који се разматра сачини образложење у коме се наводе
разлози за прихватање или неприхватање пројекта.
Оцену пројеката врши сваки члан Комисије независно,
за сваки пројекат и по сваком од критеријума из Јавног
позива.
На основу предлога Комисије, Председник
општине доноси одлуку о расподели средстава са
образложењем у форми решења.
III
Комисија на првој седници бира председника
Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије
и води седнице.
Одељење за друштвене делатности Општинске
управе Инђија одређује лице које ће обављати послове
секретара Комисије.
Секретар Комисије није члан Комисије.
О раду Комисије се води записник.
IV
Чланови Комсије имају право на накнаду за рад
у Комисији у висини коју утврђује Председник општине
Инђија својим актом.
V
Ово решење се објављује на сајту www.indjija.rs
и у Службеном листу општине Инђија.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-101/2022-II
Дана: 09.06.2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник Општинске управе
Бpoj: 344-49/2022-IV
Дана: 01.06.2022. године
ИНЂИЈА
На основу члана 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају (“Службени гласник РС” број:
46/95,66/0l,61/05,91/05,62/06,31/11i 68/15), члана 45.
Одлуке о Општинској управи (“Службени лист општина
Срема”, број 25/08, 23/09, 30/l l, 7/12 и 2/15 и “Службени
лист општина Инђија”, број 7/12 и 2/15), и члана 8.
Одлуке о ауто такси превозу (“Службени лист општина
Срема” број: 2/10, 27/l l и 7/12),
Начелник општинске управе доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИСПИТА ИЗ ПОЗНАВАЊА ГРАДА И
ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ
ТАКСИ ПРЕВОЗ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за полагање испита
из познавања града и познавања прописа који регулишу
такси превоз те се у састав исте именују:
l. Бранислав Мазињанин, дипломирани. правник
2. Тијана Дошен, дипл. саобраћајни инж.
3. Василије Мељник дипл. саобраћајни инж.
II
Задатак Комисије је провера познавања града и
прописа који регулишу такси превоз а према Програму
о полагању испита из познавања града и прописа који
регулишу такси превоз путника, донет дана 31.05.2022.
године, од стране Начелника општинске управе и то
тачака III и IV како је наведно у Програму.
III
Комисија је дужна да свим кандидатима
изда писани доказ-потврду о положеном, односно
неположеном испиту.
IV
Административно техничке послове за потребе
Комисије обавља,Одељење за привреду и финансије.

године.

V
Мандат чланова Комисије траје 4 (четири)

VI
Ово Решење објавити на огласној табли
Општине Инђија.
Начелник Општинске управе,
Дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------
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