
                                                             ПРОТОКОЛ   

 у раду са странкама Општинске Управе Ириг (ул. Војводе Путника 1- зграда 
општине Ириг,) у условима проглашене ванредне ситуације на територији општине 

Ириг услед ширења епидемије COVID 19  

 

ПРИЈЕМНА ПРОСТОРИЈА ЗА СТРАНКЕ 

1. Обезбедити пријемну просторију за странке ( просторија на улазу са степеништем 
и рампом за инвалиде) са дезинфекционим средствима и маскама и кутијама за 
пријем писмена странака које достављају надлежним службама. 

2. У пријемној просторији за странке поставити видљив пано са упутствима које 
странке треба да се придржавају приликом уласка у зграду општине и 
обавештење о раду надлежних служби у условима проглашене ванредне 
ситуације. 

3. Странка се обавезно јавља службеном лицу (портиру) на уласку у зграду општине 
који ће јој пружити даља упутства у координацији са надлежним општинским 
службама.    
 

 
РАД ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ СА СТРАНКАМА 
 

Служба за имовинско правне послове и урбанизам 
 
                  

1. Информација о локацији (у кутију се предају информације о локацији) 

 Захтеви доступни код Портира и на сајту Општине 
2. Обједињена процедура (локацијски услови, грађевинске, употребне дозволе, 

пријаве радова,...)- нема контакта са странкама 
За све информације звати телефоном на број 022400623 

3. Озакоњење објеката 
 Достављање документације преко портира и сачекати усмено обавештење 

од референта да ли је потребно још нешто 
 За информације у вези озакоњења звати на телефон 022400623 

 

Имовинско правни послови 

Странаке могу да присуствују на расправама у згради општине уколико су расправе 
заказане. 



Питања у вези имовинско правних послова, правне помоћи, експропријације, накнада, 
конверзија, отуђења  

Смиља Јоцић  022 400 617   smilja.jocic@irig.rs 

 

Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове 

Рад писарнице 

Странке достављају поднеске поштом или убацивањем у кутију у просторији за пријем 
странака 

Контакт особа: Ђукић Стана   022/400-620     djukicstana2@gmal.com. 

Рад матичара 

Захтеви се преузимају на сајту општине или лично код портира. Писмени попуњени 
захтеви се убацују у кутију означеној за матичаре. 
 
1.Регистар Матичних књига:За издавање извода и уверења из матичних књига 
рођених,венчаних,умрлих . 
2.Издавање Уверења из матичних књига (само ако је чињеница рођења,венчања,смрти 
упусана у Матичне књиге матичног подручија Општине Ириг). 
3.Пријаве чињенице рођења,смрти. 
4.Упис чињенице накнадног  рођења,венчања,смрти која је настала ван територије 
Републике Србије. 
5.Заказивање закључења брака. 
6.Записници о признавању очинства 
7.Изјаве,које се односе на лична  стања грађана 
8.Овера Потврде о животу и осталим чињеницама о којима се не води службена 
евиденција. 
 
Контакт: 1.Александри Асурџић,матичар Општинске управе Општине Ириг на  број 
телефона 022/400-622 и 063/549-873,као и на email maticar@irig.rs. 
 
2.Бранислава Смиљанић,заменик матичара Општинске управе Општине Ириг на број 
телефона 022/400-635 и 063/549-828 и  на email branislava.smiljanic@irig.rs. 
 
Промене  и исправке података у Матичним књигама. 
 
Контакт: 1.Александри Асурџић,матичар Општинске управе Општине Ириг на  број 
телефона 022/400-622 и 063/549-873,као и на email maticar@irig.rs. 
 
Упис,брисање,измена,допуна или исправка података у Јединственом бирачком 
списку,део списка за Општину Ириг и Посебном бирачким списку. 
 



Контакт: 2.Бранислави Смиљанић,заменик матичара Општинске управе Општине 
Ириг на број телефона 022/400-635 и 063/549-828 и  на email 
branislava.smiljanic@irig.rs. 
 
ОВЕРЕ ПОТПИСА ,РУКОПИСА И ПРЕПИСА 
Обратити се Портиру Општинске управе Општине Ириг или на телефон  022-400-622  и 
022-400-635. 
 
ЗА СВЕ СТРАНКЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА ОСТВАРЕ СВОЈЕ ПРАВО ВЕЗАНО ЗА 
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 
(ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, ПОРОДИЉСКО 
ОДСУСТВО И НЕГУ, БЕСПЛАТАН БОРАВАК 3. И 4. ДЕТЕТА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ЂАЧКЕ ПУТНЕ ТРОШКОВЕ, УВЕРЕЊА И 
ДРУГА ПРАВА У ОКВИРУ СЛУЖБЕ) 
ДА ЗБОГ ОГРАНИЧАВАЊА РАДА СА СТРАНКАМА СВЕ ПОТРЕБНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ ДОБИТИ НА: 
 
-НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА: 022/400-620, 063/549661 И 

-ПУТЕМ МЕЈЛА milica.tomic@irig.rs 

Служба за привреду локални и економски развој 

Улазак странака за потписивање уговора о закупу пољопривредног земљишта. 

Преузимање зактева за утврђивању накнаде за промену намене пољопривредног 
земљишта у грађевинско електронски на сајту општине или код портира. 

Контакт: Слободанка Марић 069 605 345 и 022 400618  slobodanka.maric@irig.rs 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Ириг 
дел.број 01-011-33/2020 од 13.11.2020.године. 

Захтеви и обрасци 

-  Захтевом за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или 
природног гаса ,  

- Захтевом за Уверење за упис стажа,  

- Обрасце за оснивање и промене у Агенцији за привредне регистре, - - Захтеве за 
категоризацију 

Контакт :Драгана Тадић ,draganairig1@gmail.com  022/400-621 



Служба за локалне јавне приходе  

Преузимање зактева за издавање уверења и пореске пријаве на сајту општине или код 
портира. 

Странке убацују у кутију захтеве и доказе о уплати таксе. 

Све информације које су неопходне могу добити на контакт телефоне Службе: 

022/400-634   022/400-619  022-400-606 или на мејл lpairig@irig.rs 

Сви захтеви везани за рад Службе за локалне јавне приходе могу се пронаћи и преузети на 
званичном сајту Општинске управе Ириг: www.irig.rs 

 

 

 
 
 


