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 На основу члана 35. став 7, члана 46. став 1. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија’’ 
број 9/2013),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

ОДЛУКУ	О	ИЗРАДИ	
ПЛАНА	ГЕНЕРАЛНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	НАСЕЉА	

НОВИ	СЛАНКАМЕН

Члан	1.

 Овом одлуком приступа се изради Плана 
генералне регулације насеља Нови Сланкамен (у даљем 
тексту: план генералне регулације).

Оквирне	границе	обухвата	планског	документа	са	
описом

Члан	2.

 Границом плана генералне регулације 
обухваћено је грађевинско подручје насеља Нови 
Сланкамен, као и предвиђено проширење истог, све како 
је дефинисано Просторним планом општине Инђија 
(“Службени лист општине Инђија’’, број 7/2012).
Укупна површина обухвата плана генералне регулације 
износи cca 503,00 ha.
 Коначна граница плана генералне регулације ће 
се утврдити приликом израде нацрта плана.

Услови	и	смернице	планских	докумената	вишег	
реда	и	развојних	стратегија	и	списак	подлога

Члан	3.

 Услови и смернице за уређење и грађење 
обухваћеног простора дефинисани су Просторним 
планом општине Инђија (“Службени лист општине 
Инђија’’, број 7/2012).
 План генералне регулације се израђује на 
дигиталној подлози, и то на овереном катастарском 
плану.

Принципи	планирања,	коришћења,	уређења	и	
заштите	простора	из	важеће	планске	документације

Члан	4.

 Планирање, коришћење и уређење простора 
заснивају се на принципима одрживог развоја кроз 
интегрални приступ планирању, рационално коришћење 
земљишта уз обезбеђење учешћа јавности у планирању 
и обликовању простора, усаглашености са европским 
прописима и стандардима из области планирања и 
уређења простора, као и заштите животне средине.

Визија	и	циљеви	планирања,	коришћења,	уређења	
и	заштите	планског	подручја

Члан	5.

 Визија израде Плана је унапређивање 
просторних квалитета и функција насеља, унапређење 
квалитета живљења, заштита животне средине и 
одрживо управљање природним ресурсима, очување 
историјских и природних вредности и унапређење 
управљања насељским простором и укупним урбаним 
развојем.

 Циљ израде плана генералне регулације је 
прецизно дефинисање границе грађевинског подручја, 
дефинисање површина за јавне и остале намене, 
дефинисање услова и правила уређења и изградње на 
предметном подручју, инфраструктурно опремање 
грађевинског земљишта дефинисањем траса, коридора 
и капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну 
инфраструктуру.

Концептуални	оквир	планирања,	коришћења,	
уређења	и	заштите	планског	подручја	са	
структуром	основних	намена	простора	и	

коришћења	земљишта

Члан	6.

 Концептуални оквир планирања представља 
грађевинско подручје насеља Нови Сланкамен, у 
оквиру кога треба дефинисати претежну планирану 
намену површина: за јавне потребе, становање, рад, 
спорт и рекреацију, комуналну инфрструктуру и остале 
намене, на начин који истовремено обезбеђује јавни 
интерес и одрживи економски и демографски развој, 
придржавајући се смерница из Просторног плана 
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општине Инђија (“Службени лист општина Срема’’, број 
7/12), као и начела планирања и континуитета развоја.

 Концепција организације и уређења простора 
утврђена је у складу са циљем израде Плана генералне 
регулације, а то је обезбеђење планског основа за 
уређење и изградњу на предметном подручју.

Начин	финансирања	израде	планског	документа,	
назив	носиоца	израде	и	рок	за	израду

Члан	7.

 Средства за израду Плана генералне регулације 
обезбеђена су у буџету Општине Инђија. 

 Носилац израде плана је Одељење за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Инђија.

 Израда Плана генералне регулације поверава се 
ЈП “Завод за урбанизам Војводине’’ из Новог Сада.

 Рок за израду Плана генералне регулације је 
шест (6) месеци од дана доношења ове Одлуке.

Одлука	о	изради	или	неприступању	изради	
стретeшке	процене	утицаја

Члан	8.

 За план генералне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја на животну средину.

Место	и	начин	обављања	јавног	увида

Члан	9.

 Након доношења Одлуке о изради Плана 
генералне регулације локације организује се рани јавни 
увид, ради упознавања јавности са општим циљевима 
и сврхом израде плана, могућим решењима за развој 
просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, 
као и ефектима планирања.

 Рани јавни увид се оглашава седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику, на интернет страници Општине 
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.

 Нацрт Плана генералне регулације биће 
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине 
општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

 Подаци о начину излагања нацрта плана 
генералне регулације на јавни увид и трајању јавног 
увида огласиће се у дневном и локалном листу и 
локалним средствима информисања.

Број	примерака	плана	који	је	потребно	израдити	у	
аналогном	и	дигиталном	облику

Члан	10.

 План генералне регулације израдиће се у 4 
(четири) примерка оригинала у аналогном и 4 (четири) 
примерка у дигиталном облику, од чега ће по овери један 
примерак плана у аналогном и један примерак плана у 
дигиталном облику задржати за своју архиву обрађивач 
плана генералне регулације, а преостали примерци ће 
бити испоручени Општини.

Члан	11.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Инђија’’.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	35-212/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,	
комуналнo-стамбенe	послове	и
заштиту	животне	средине
Број:	35-163/2017-IV-02
Датум:	07.06.2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС’’, број 
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 
Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 
и 145/14) и члана 14. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 25/08, 
23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ бр. 7/12, 5/14, 
2/15 и 22/16),
 Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија, дана 07.06.2017. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

О	ПРИСТУПАЊУ	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	
О	СТРАТЕШКОЈ	ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	НА	

ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	
ПЛАНА	ГЕНЕРАЛНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	НАСЕЉА	

НОВИ	СЛАНКАМЕН

1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана генералне регулације насеља Нови 
Сланкамен на животну средину (у даљем тексту: План).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне 
средине на подручју обухваћеном планом, значај 
и карактеристике Плана, карактеристике утицаја 
планираних садржаја на микро и макро локацију и друга 
питања и проблеми заштите животне средине, у складу 
са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир 
планиране намене. 

3. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину садржаће елементе утврђене у члану 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС’’, број 135/04 
и 88/10), и то:
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеви стратешке процене и избор 
индикатора;
- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја на животну средину;
- смернице за процену утицаја пројеката на животну 
средину;

- програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у план; 
- закључке до којих се дошло током израде извештаја 
о стратешкој процени представљене на начин разумљив 
јавности;
- друге податке од значаја за стратешку процену.

 У оквиру полазних основа стратешке процене 
утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца 
животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама 
предметног Плана.

 У случају непостојања релевантних података, 
извшиће се циљна мерења у складу са Законом.

 Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног Плана део је документације 
која се прилаже уз План.

4. Носилац израде Извештаја о стратешкој процени је 
обрађивач Плана ЈП “Завод за урбанизам Војводине’’ из 
Новог Сада.

 Носилац израде ће дефинисати методологију и 
састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој 
процени и дужан је да исти изради у року од 120 дана од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне 
регулације насеља Нови Сланкамен.

 Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени обезбеђују се у буџету Општине Инђија за 
2017. годину.

5. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају 
интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту 
животне средине. Извештај о стратешкој процени 
утицаја биће изложен на јавни увид заједно са јавним 
увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл. 
гласник РС’’, број 135/04 и 88/10).

6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради 
Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен и 
објављује се у “Службеном листу општине Инђија’’.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Изради предметног Плана приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана генералне регулације 
насеља Нови Сланкамен.

 На основу члана 5. Закона о стратешкој процени 
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утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС’’ број 
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине у поступку 
доношења овог решења, имајући у виду територију 
плана, планиране намене, чињеницу да су планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима 
се уређују процена утицаја на животну средину, 
утврдило је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже 
обавези стратешке процене утицаја на животну средину, 
у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС’’ број 
135/04 и 88/10).

 На подручју обухваћеном границом Плана, у 
оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију.

 Извештај о стратешкој процени садржаће 
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС’’ 
број 135/04 и 88/10).

 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Службени 
гласник РС’’ број 135/04 и 88/10), дана 10.05.2017. године, 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине је надлежним предузећима 
и институцијама доставило Предлог решења о 
приступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана, и то: ЈП 
за управљање путевима и паркиралиштима “Инђија пут’’ 
из Инђије, ЈКП “Комуналцу’’ из Инђије, ЈКП “Водоводу 
и канализацији’’ из Инђије, Покрајинском секретаријату 
за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, 
Покрајинском Заводу за заштиту природе из Новог Сада, 
Јавном водопривредном предузећу “Воде Војводине’’ 
из Новог Сада, Одељењу за урбанизам, комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине – послови 
заштите животне средине Општинске управе општине 
Инђија, Телеком Србија а.д. Београд - извршна јединица 
Сремска Митровица, ЈП “Ингас’’ Инђија, ЈП “Путеви 
Србије’’ Београд, “Електродистрибуција Рума’’ из Руме 
и ЈП “Војводина шуме’’ из Петроварадина.
 У прописаном року, а у складу са чланом 
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС’’, број 
135/04 и 88/10), пристигло је мишљење: ЈП “Ингас’’ 
Инђија, број 049/17-К од 16.05.2017. године, Одељења 
за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине–послови заштите животне средине, 
број 501-28/2017-IV-02 од 23.05.2017. године, ЈП за 
управљање путевима и паркиралиштима “Инђија пут’’ 
из Инђије, број 352-128/2017-1 од 17.05.2017. године, 
Телеком Србија а.д. Београд, Извршна јединица Сремска 
Митровица, број 7069-178260/1-2017 од 15.05.2017. 
године, Јавног предузећа “Путеви Србије’’ из Београда, 
број 953-9521/17-1 од 18.05.2017. године, Јавног 
водопривредног предузећа “Воде Војводине’’ Нови Сад, 

број I-695/2-17 од 01.06.2017. године, као и мишљење 
Покрајинског завода за заштиту природе, број 03-1180/2 
од 24.05.2017. године, који су дали позитивно мишљење 
на садржину предложеног решења.
 Уважавајући мишљење Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
из Новог Сада, број 130-501-567/2017-05 од 26.05.2017. 
године, ово Одељење је усвојило дате примедбе и 
имплементирало их у садржину овог решења.

 Предузећа и институције која нису доставила 
тражено мишљење у законском року, сматра се да су 
сагласна са предлогом Решења о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за предметни план, сходно члану 11. став 
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС’’ број 135/04 и 88/10).

 На основу наведеног, а узимајући у обзир 
достављена мишљења надлежних предузећа и 
институција Одељење за урбанизам, комунално – 
стамбене послове и заштиту животне средине донело је 
решење као у диспозитиву.

Начелник,
дипл.	инж.	саобр.	Дошен	Тијана,	с.р.
-------------------------

	 472
 На основу члана 35. став 7., члана 46. став 1. 
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута 
општине Инђија (“Слуужбени лист општине Инђија’’ 
број 9/2013),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

ОДЛУКУ	О	ИЗРАДИ	ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	
РЕГУЛАЦИЈЕ	УЛИЦЕ	ЂОРЂА	ВОЈНОВИЋА	И	

КОМПЛЕКСА	НОВОГ	ГРОБЉА	
У	НАСЕЉУ	ИНЂИЈА

Члан	1.
 Овом одлуком приступа се изради Плана 
детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса 
новог гробља у насељу Инђија (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Оквирне	границе	обухвата	планског
документа	са	описом

Члан	2.
 Почетна тачка описа прелиминарне границе 
обухвата Плана детаљне регулације улице Ђорђа 
Војиновића и комплекса новог гробља у Инђији се налази 
на четворомеђи улице Ђорђа Војиновића, катастарске 
парцеле 7735/3 и 7735/4 и катастарских парцела 4545/1 
и 4544/2.
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 Од четворомеђе граница у правцу југоистока 
пресеца улицу и прати северну међу катастарске парцеле 
5766/15 и пратећи западну међу катастарске парцеле 
5764/2 долази до четворомеђе катастарских парцела 
5764/1, 5764/2, 6790 и 6791/1.
 Од четворомеђе граница наставља у правцу 
југозапада, прати јужну међу катастарске парцеле 
5764/2 до тромеђе улице Ђорђа Војиновића, катастарска 
парцела 7735/4 и катастарских парцела 5764/2 и 6506/1.
 Од тромеђе граница у правцу југа прати источну 
међу улице Ђорђа Војиновића до тромеђе улице, 
катастарске парцеле 7735/4 и 1756/54 и катастарске 
парцеле 6529/2.
 Од тромеђе граница наставља у правцу југа, 
пресеца катастарску парцелу 1756/54, прати њену 
источну међу, пресеца улицу Милана Ракића и прати 
источну међу Краља Петра I Карађорђевића, катастарска 
парцела 3629 до тромеђе улице и катастарских парцела 
1757/1 и 1757/2.
 Од тромеђе граница у правцу запада 
пресеца улицу до четворомеђе улице Краља Петра I 
Карађорђевића, катастарска парцела 3629, Новосадског 
пута, катастарска парцела 3628 и катастарских парцела 
1739 и 136/2, дужином од 40 м прати јужну међу 
Новосадског пута, мења правац ка северу, пресеца 
Новосадски пут до југоисточне међе катастарске 
парцеле 1756/55 и даље ка северу прати западну међу 
улице Ђорђа Војиновића, катастарска парцеле 1756/54 и 
7735/4 и долази до почетне тачке описа оквирне границе 
обухвата Плана. Све наведене катастарске парцеле се 
налазе на територији катастарске општине Инђија.
 Одлуком о изради плана детаљне регулације 
дефинисана је прелиминарна граница планског подручја 
док ће се коначна граница дефинисати приликом израде 
Нацрта плана детаљне регулације.
 Укупна површина оквирне границе обухвата 
Плана износи око 33,49 ha.

Услови	и	смернице	планских	докумената	вишег	
реда	и	ширег	подручја	и	списак	подлога

Члан	3.
 Предметни простор се налази претежно у делу 
блока бр. 9/1, поред кога захвата и појас регулације 
улице Ђорђа Воновића у Инђији и представља део 
грађевинског подручја за који је урађен и усвојен План 
генералне регулације насеља Инђија (“Службени лист 
општина Срема’’, број 14/06 и 30/11).
 У складу са наведеним планом предметни 
простор је намењен породичном становању и комуналној 
површини новог насељског гробља. У оквиру гробља 
налази се проглашено непокретно културно добро 
(спомен обележје). За проглашена непокретна културна 
добра примењују се правила о заштити непокретних 
културних добара плана вишег реда. Пре даљег 
уређења простора обавезна je даља урбанистичка 
разрада, односно израда Плана детаљне регулације 
и урбанистичких пројеката. За део блока за који су 
формиране грађевинске парцеле, односно за део блока 
намењен породичном становању даље уређење вршиће 

се према одредбама Плана генералне регулације.
 За потребе израде плана детаљне регулације 
потребно је прибавити катастарске подлоге, топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, у делу који је обухваћен границом плана детаљне 
регулације.

Принципи	планирања,	коришћења,	уређења	и	
заштите	простора	из	важеће	планске

документације

Члан	4.
 Планирање, коришћење и уређење простора за 
регулацију улице Ђорђа Војновића и комплекса новог 
гробља у насељу Инђија заснивају се на принципима 
одрживог развоја кроз интегрални приступ планирању, 
рационално коришћење земљишта уз обезбеђење 
учешћа јавности у планирању и обликовању простора, 
усаглашености са европским прописима и стандардима 
из области планирања и уређења простора, као и заштите 
животне средине.

Визија	и	циљеви	планирања,	коришћења,	уређења	
и	заштите	планског	подручја

Члан	5.
 Визија израде Плана је унапређивање 
просторних квалитета и функција дела насеља, 
унапређење квалитета живљења, заштита животне 
средине и одрживо управљање природним ресурсима, 
очување историјских и природних вредности и 
унапређење управљања простором и укупним урбаним 
развојем.
 Циљеви израде плана детаљне регулације:
- Утврђивање положаја регулационе линије у складу са 
фактичким стањем на терену и усклађивање са стањем у 
катастарском операту.
- Ближе одређивање правила уређења и правила грађења 
за грађевинско земљиште у оквиру обухвата плана.
- Утврђивање површина за јавне намене у циљу 
формирања одговарајуће јавне инфраструктуре 
и саобраћајне мреже ради обезбеђења приступа 
планираним површинама друге намене унутар блока.

Концептуални	оквир	планирања	са	предлогом	
основних	намена	простора	и	коришћења	земљишта

Члан	6.
 У складу са смерницама из Плана генералне 
регулације насеља Инђија (“Службени лист општина 
Срема’’, број 14/06 и 30/11), као и начелима планирања 
и континуитета развоја.
 Концепција организације и уређења простора 
утврђена је у складу са циљем израде Плана детаљне 
регулације, а то је обезбеђење планског основа за 
уређење грађевинског земљишта у оквиру обухвата 
плана.

Начин	финансирања	израде	планског	документа,	
назив	носиоца	израде	и	рок	за	израду
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Члан	7.
 Средства за израду Плана детаљне регулације 
су обезбеђена у буџету Општине Инђија. 
 Израда Плана детаљне регулације поверава 
се ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада, 
Железничка 6/III.

Рок за израду Плана детаљне регулације је шест (6) 
месеци од дана доношења ове Одлуке.

Одлука	о	изради	или	неприступању	изради	
стретeшке	процене	утицаја

Члан	8.
 Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у 
насељу Инђија, донето од стране Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине Општинске управе општине Инђија, које ће 
заједно са Одлуком бити објављено у “Службеном листу 
општине Инђија’’.

Место	и	начин	обављања	јавног	увида

Члан	9.
 Након доношења Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације организује се рани јавни увид, ради 
упознавања јавности са општим циљевима и сврхом 
израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану обнову, као и 
ефектима планирања.

 Рани јавни увид се оглашава седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику, на интернет страници Општине 
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.

 Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен 
на јавни увид у просторијама Скупштине општине 
Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

 Подаци о начину излагања нацрта плана 
детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида 
огласиће се у дневном и локалном листу и локалним 
средствима информисања.

Број	примерака	плана	који	је	потребно	израдити	у	
аналогном	и	дигиталном	облику

Члан	10.
 Елаборат плана детаљне регулације израдиће 
се у 4 (четири) примерка оригинала у аналогном и 4 
(четири) примерка у дигиталном облику, од чега ће 
по овери један примерак плана у аналогном и један 
примерак плана у дигиталном облику задржати за своју 
архиву обрађивач плана детаљне регулације, а преостали 
примерци ће бити испоручени Општини Инђија.

Члан	11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Инђија’’.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	35-211/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,	комуналнo-
стамбенe	послове	и	заштиту	животне	средине
Број:	35-167/2017-IV-02
Датум:	02.06.2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС’’, 
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13- 
Одлука УС, 132/14 и 145/14), и члана 14. Одлуке о 
Општинској управи општине Инђија (“Службени лист 
општина Срема’’, број 25/08, 23/09 и 30/11 и “Службени 
лист општине Инђија’’, број 7/12, 5/14 , 2/15 и 12/16),
 Општинска управа општине Инђија, одељење 
за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту 
животне средине, дана 02/06/2017. године, доноси:

РЕШЕЊE

О	НЕПРИСТУПАЊУ	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	
О	СТРАТЕШКОЈ	ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	НА	
ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	

РЕГУЛАЦИЈЕ	УЛИЦЕ	ЂОРЂА	ВОЈНОВИЋА	И	
КОМПЛЕКСА	НОВОГ	ГРОБЉА	У	ИНЂИЈИ	

1. За потребе израде Плана детаљне регулације улице 
Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у Инђији 
неће се приступити изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.
2. Оквирна граница обухвата плана се утврђује Одлуком 
о приступању изради Плана детаљне регулације и 
обухвата простор улице Ђорђа Војновића од укрштања 
са улицом Новосадска до краја грађевинског подручја, 
као и простор дела блока 9/1 - комплекса новог гробља 
у Инђији оивичен улицама Ђорђа Војновића, Бранка 
Ћопића и улице Бачка у Инђији оквирне површине око 
33,49ha.
3. План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и 
комплекса новог гробља у Инђији је врста урбанистичког 
плана којим ће се детаљније разрадити правила уређења и 
правила грађења утврђена Планом генералне регулације 
насеља Инђија (“Службени лист општина Срема’’, број 
14/06 и 30/11). Намена површина предметног Плана 
биће усклађена са наменом површина која је дефинисана 
Планом генералне регулације насеља Инђија и у оквиру 
намене простора предметног плана нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину.
4. Како је План детаљне регулације улице Ђорђа 
Војновића и комплекса новог гробља у Инђији на 
хијерархијски нижем нивоу од Плана генералне 
регулације насеља Инђија, могу се примењивати одредбе 

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације насеља Инђија 
на обухват предметног плана, без израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину.
5. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове 
и заштиту животне средине, узимајући у обзир податке 
наведене у овом Решењу, утврдило је да се израдом Плана 
детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса 
новог гробља у Инђији предвиђају мање корекције 
положаја регулационе линије као и ближе одређивање 
правила уређења и правила грађења у оквиру обухвата 
Плана детаљне регулације, те је применом критеријума 
прописаних Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС’’, број 135/04 
и 88/10), одлучило да се за предметни план не приступа 
изради Извештаја о стратешкој процени.
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса 
новог гробља у Инђији и објављује се у “Службеном 
листу општине Инђија’’. 

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Изради предметног Плана приступиће се на 
основу Одлуке o изради Плана детаљне регулације улице 
Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у Инђији.
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, имајући у виду 
планиране намене којима су планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, утврдило је да 
предметни план не представља оквир, односно не 
очекује се одобравање будућих развојних пројеката 
већег капацитета одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, предвиђа 
се коришћење мањих површина на локалном нивоу, те 
применом критеријума утврђених Законом утврдило да 
не постоји потреба израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).
 Како План детаљне регулације улице Ђорђа 
Војновића и комплекса новог гробља у Инђији 
представља разраду плана вишег реда и како је намена 
површина усклађена са Планом генералне регулације 
насеља Инђија (“Службени лист општина Срема’’, број 
14/06 и 30/11) могу се примењивати одредбе Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана генералне регулације насеља Инђија, без израде 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације улице Ђорђа 
Војновића и комплекса новог гробља у Инђији.
 Разлози за неприступање изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
дефинисани на основу могућих утицаја плана на 
животну средину:
1. За план вишег реда – План генералне регулације 
насеља Инђија урађен је Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину чије се одредбе могу 
примењивати у поступку израде овог плана.



Број 14, страна број  718                            Службени лист општине Инђија                            Понедељак 19. јун 2017.

2. Мишљења надлежних органа и институција као 
и органа надлежног за послове животне средине 
прикупљена у поступку доношења овог решења
3. Овим планом се не уводе нова планска решења, већ 
се ближе одређују и уређују постојећа планска решења, 
те се може сматрати да се самим планом неће битно 
утицати на животну средину.
4. У складу са листом критеријума могућих карактристика 
значајних утицаја констатује се да су постојећа планска 
решења интегрисана са заштитом животне средине 
и да реализацијом предложених решења неће доћи до 
значајнијег утицаја на животну средину.
 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (“Службени 
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија 
је надлежним предузећима и институцијама доставило 
предлог Решења о неприступању изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана. 
 У прописаном року, а у складу са чланом 
11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС’’ број 
135/2004 и 88/2010), пристигла су мишљења: Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове – послови 
заштите животне средине Општинске управе општине 
Инђија, број 501-29/2017-IV-02 од 23/05/2017. године, 
ЈП “ Ингас’’ Инђија, број 050/17-К од 16/05/2017. 
године, ЈП Путеви Србије, Београд бр. 953-9524/17-1 од 
17/05/2017., Покрајински секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине бр. 14-501-568/2017 од 19/05/ 
2017. године, Покрајински секретаријат за здравство бр. 
138-53-00416-2/2017-14 од 24/05/ 2017., Телеком Србија 
бр. 7069-178247/1-2017 од 15/05/2017 год. и ЈП “ Инђија 
Пут’’ бр. 352-127/2017-1 о 30/05/2017 којима се даје 
сагласност на предлог Решења о неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана.
 За предузећа и институције која нису доставила 
тражено мишљење у законском року, сматра се да су 
сагласна са предлогом Решења о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за предметни план, сходно члану 11. став 
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“ Службени гласник РС’’ број 135/04).
 На основу наведеног, као и узимајући у 
обзир достављена мишљења надлежних предузећа и 
институција и критеријуме за одређивање могућих 
карактеристика значајних утицаја, Одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине донело је решење као у диспозитиву

Начелница	одељења,
дипл.	инж.	саобр.	Дошен	Тијана,	с.р.
-------------------------
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 На основу 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др. закон и 101/16-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 6. 
и члана 72. став 1. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

О	Д	Л	У	К	У
О	ИЗМЕНИ	И	ДОПУНИ	ОДЛУКЕ	О

ОПШТИНСКОЈ	УПРАВИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Члан	1.
 У Одлуци о Општинској управи општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 25/08, 
23/09, 30/11, 7/12 и „Службени лист општине Инђија“, 
број 5/14, 2/15 и 22/16 ), у члану 15. став 1. после речи: 
„заштита“ ставља се тачка, а речи: „као и инспекцијске 
послове из области образовања“ бришу се. 

Члан	2.	
 У члану 17. став 1. после речи „средине“ додају 
се речи: „послове инспекцијског надзора у области 
образовања“.

Члан	3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-154/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 100. Закона о заштити животне 
средине (“Службени гласник РС’’, број 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука 
УС и 14/2016), члана 7. Oдлуке о оснивању буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Инђија 
(“Службени лист општина Срема’’ број 42/10) члана 
15. став 1. тачка 11. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општина Срема’’, број 
16/08, 23/08 и 04/10 и “Службени лист општине Инђија“ 
1/12, 7/12, 5/14 и 2/15) и Статута општине Инђија- 
пречишћен текст (“Службени лист општине Инђија’’, 
број 9/13), уз сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, број:401-00-01362/2017-09 од 
07.06.2017. године,
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године донела је:

ПРОГРАМ	 КОРИШЋЕЊА	 СРЕДСТАВА	
БУЏЕТСКОГ	 ФОНДА	 ЗА	 ЗАШТИТУ	 ЖИВОТНЕ	
СРЕДИНЕ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

ЗА	2017.	ГОДИНУ

I

 Овим Програмом утврђују се планирани 
приходи и намена коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине (у дањем тексту: 
Фонд), планираних Одлуком о оснивању буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Инђија 
(“Службени лист општина Срема’’, број 42/10).

 За реализацију овог Програма планирају се 
средстства у износу од динара 55.800.000,00 која ће се 
остварити на основу Накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине која се наплаћује по Одлуци о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија’’, 
број 1/12), од дела средстава Накнаде за емисију SO2, 
NO2, прашкастих материјала и одагања отпада и од 
пренешених средстава у износу од 39.825.510,54 динара 
из 2016. године.
 

II

 Средства тачке I став 2. овог Програма 
користиће се за:

1.	 Програме	 и	 пројекте	 праћења	 стања	 животне	
средине	 (мониторинг)	 на	 територији	 општине	
Инђија			 	 	 		10.000.000,00	динара

 У току 2017. године планира се праћење стања 
животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине (члан 69-73) и посебним законима и то: 
- квалитета ваздуха;
- праћење концентрације полена алергених биљака 
(амброзије);
- нивоа комуналне буке у животној средини;
- квалитета површинских вода;

- квалитета земљишта;
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од 
извора посебног интереса;
- одређивање акустичних зона.

 За реализацију наведених мониторинга 
закључиће се уговори са овлашћеним стручним 
и научним организацијама и установама, након 
спроведеног одговарајућег поступка у складу са 
прописима.

2.	Подстицајне,	превентивне	и	санационе	Програме	
и	Пројекте	 	 	 		30.000.000,00	динара

 Планира се финансијска и стручна помоћ у 
реализацији пројеката и програма који се односе на:
- израда Локалног еколшког акционог плана
- релизацију пограма озелењавања школских дворишта 
и слободних јавних површина по свим Месним 
заједницама општине;
- пројекте уклањања дивљих депонија;
- пројекте санације постојећих сметлишта комуналног 
отпада;
- пројекти сепарације комуналног отпада;
- ажурирање Локалног регистра извора загађивања 
животне средине;
- програме сузбијања амброзије и осталих алергених 
биљака на територији општине Инђија;
- мере заштите животне средине у ванредним 
ситуацијама, као и остале подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом 
укаже потреба;
- програм сузбијања комараца на територији општине 
Инђија;
- изградња рециклажног центра и пратећих објеката;
- учествовање у реализацији пројеката регионалне 
санитарне депоније. 

 За реализацију наведених програма потписаће се 
уговори са надлежним јавним преузећима, овлашћеним 
стручним и научним организацијама и установама, 
након спроведеног одговарајућег поступка.
 Ови програми и пројекти биће реализовани у 
складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона 
о заштити животне средине, и у сарадњи са другим 
институцијама са територије општине Инђија.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се 
на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

3.	 Програми	 или	 Пројекти	 заштите	 и	 развоја	
заштићених	 природних	 добара	 на	 територији	
општине	Инђија	 	 					7.000.000,00	динара

 Средства ће се користити за заштиту, развој 
и унапређење заштићених природних добара на 
територији општине Инђија на начин који ће омогућити 
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њихово очување.
 У 2017. години планирају се програми 
или пројекти заштите и развоја природних добара 
(заштићених подручја, заштићене врсте и покретна 
заштићена природна документа), спровођење активности 
ради старања и управљања заштићеним прородним 
добром, израда стручне документације (студије о 
заштити) за проглашење нових заштићених природних 
добара у складу са финансијским могућностима. 

 Активности на заштити, уређењу и унапређењу 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

 Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

4.	Образовне	активности	и	јачање	свести	о	потреби	
заштите	животне	средине	 					6.000.000,00	динара

 У циљу подизања нивоа образовања, јачања 
свести и популаризације заштите животне средине, 
Општинска управа општине Инђија, надлежно Одељење 
за урбанизам комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине ће самостално или у сарадњи са 
другим субјектима, организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
курсевима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних 
датума и догађаја као што су:
- дан планете Земље;
- светски дан заштите животне средине;
- сајмови заштите животне средине;
- дан Дунава;
- сајам здраве хране;
- дани заштићеног природног добра “Крчединска ада’’; 
- организовање едукативних еколошких програма за 
децу школског и предшколског узраста кроз еколошке 
школе и кампове;
- као и други значајни датуми и догађаји.

 Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа , 
институција или невладиних организација и удружења 
грађана са територије општине Инђија на основу 
расписаног конкурса као и предлога надлежног одељења 
Општинске управе општине Инђија.

5.	Информисање	и	објављивање	података	о	стању	и	
квалитету	животне	средине	 					2.800.000,00	динара

 У циљу редовног, благовременог, потпуног и 
објективног обавештавања јавности о стању животне 
средине, јавности рада Општинске управе и јачања 

свести о значају заштите животне средине, у току 2017. 
године наставиће се са одржавањем и иновирањем 
интернет презентације општине Инђија (www.indjija.
net) са пратећим трошковима (закуп хостинга и домена 
и сл.). Истовремено ће се радити на обавештавању 
јавности о стању животне средине путем средстава 
јавног информисања. Овим средствима финансираће се 
израда публикација и други едукативни материјали, као 
и пратећи трошкови израде (екобилтен и сл.).

III

 Финансирање, односно суфинансирање 
активности из овог Програма, вршиће се у зависности 
од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком 
о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ број 
1/12) и у складу са Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2017 и приливом наменских уступљених средстава 
у складу са Законом о заштити животне средине 
(“Службени гласник РС’’, број 135/04, 36/09 , 36/09 – др. 
закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/2016)).

IV

 Када се приходи не остварују у планираном 
износу, Председник општине Инђија утврђује 
приоритетне активности, на предлог надлежног 
Одељења.

V

 Реализацију Програма и надзор над 
извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи надлежно 
Одељење општинске управе-Одељење за финансије.
 Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Општинска управа општине Инђија, Одељење за 
финансије, пре усвајања Програма за наредну годину.

VI

 Овај Програм објавиће се у “Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	501-34/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана, 77. став 3. и члана 78. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016),
 Скупштина општине Инђија на седници, 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, усвојила је

ИЗМЕНЕ	
КАДРОВСКОГ	ПЛАНА

ОПШТИНСКЕ	 УПРАВЕ	 ОПШТИНЕ	 ИНЂИЈА	 И	
ПРАВОБРАНИЛАШТВА	 ОПШТИНЕ	 ИНЂИЈА	 ЗА	

2017.	ГОДИНУ

Члан	1.	
 У Кадровском плану Општинске управе 
општине Инђија и Правобранилаштва општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 26/16) у члану 3. став 1. табела „1. Службеници и 
намештеници“, мења се и гласи:
 „
Звања	службеника	и	
намештеника

број	извршилаца

Службеник на положају - I група 1
Службеник на положају - II група 1
Самостални саветник 18
Саветник 40
Млађи саветник 6
Сарадник 15
Млађи сарадник -
Виши референт 10
Референт 1
Mлађи референт /
Намештеник 19

 “
Члан	2.

 На основу Измена Кадровског плана, доноси 
се Правилник о изменама Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Инђија и Правобранилаштву општине 
Инђија.

Члан	3.
 Измене Кадровског плана Општинске управе 
општине Инђија и Правобранилаштва општине Инђија 
за 2017. годину, ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	021-31/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), 
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
 

О	 ДАВАЊУ	 САГЛАСНОСТИ	 НА	 ИЗМЕНУ	
И	 ДОПУНУ	 ГОДИШЊЕГ	 ПРОГРАМА	 РАДА	
УСТАНОВЕ	 „СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА	 ЗА	

2017.	ГОДИНУ

I

 Даје се сагласност на Измену и допуну 
Годишњег програма рада Установе „Спортски центар“ 
Инђија за 2017. годину, број: 118/2017, који је донео 
Управни одбор Установе „Спортски центар“ Инђија на 
седници одржаној 11. маја 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-586/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
 

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНЕ	ПЛАНА	
И	ПРОГРАМА	РАДА	СА	ФИНАНСИЈСКИМ	

ПЛАНОМ	ЗА	2017.	ГОДИНУ
ЦЕНТРА	ЗА	СОЦИЈАЛНИ	РАД	„ДУНАВ“	

ИНЂИЈА	

I

 Даје се сагласност на Измене Плана и програма 
рада са финансијским планом за 2017. годину, Центра 
за социјални рад „Дунав“ Инђија у тексту који је донео 
Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија 
на седници одржаној 08. јуна 2017. године.
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II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	551-4/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), 
  Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНЕ	
ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА	НАРОДНЕ	

БИБЛИОТЕКЕ	„ДР	ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	
ИНЂИЈА	ЗА	2017.	ГОДИНУ

I

 Даје се сагласност на Измене Финансијског 
плана Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ 
Инђија за 2017. годину, број: 92, који је донео Управни 
одбор Народне библиотеке на седници одржаној 09. јуна 
2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-731/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 480
 На основу члана 59.став 7.Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и 
члана 13.став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 7/13, 15/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
 

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ДУГОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	
ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	
И	ОДЛАГАЊЕ	ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	

ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	ОД	
2017.	ДО	2027.	ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Дугорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија за период од 2017. до 2027. године, 
број: 035-4/2017, који је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 09.06.2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-44/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и 
члана 13. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за „Ингас“ Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 7/13, 15/13,1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	СРЕДЊОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	ЈП	
ЗА	„ИНГРИН“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	2017	–	2021.

I

 Даје се сагласност на Средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија за период 2017 – 2021., број: 035-
3/2017, који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на 
седници одржаној 09. јуна 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-45/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) 
и члана 13. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија, („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 7/13, 14/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ДУГОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	
„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА	ЗА	

ПЕРИОД	2017	–	2026.

I

 Даје се сагласност на Дугорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија за период 
2017-2026., број: 1469, који је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 11. јуна 2017. 
године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-40/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и члана 13. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија, („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 7/13, 14/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна   2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	СРЕДЊОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ		ПРЕДУЗЕЋА	
„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА	ЗА	

ПЕРИОД	2017	–	2021.	

I

 Даје се сагласност на Средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 
предузећа  „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија 
за период 2017- 2021., број: 1468, који  је донео Надзорни 
одбор овог Предузећа на седници одржаној 11. јуна 
2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-39/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) 
и члана 13. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
ЈКП „Комуналац“ Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 7/13, 14/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	 ДАВАЊУ	 САГЛАСНОСТИ	 НА	 ДУГОРОЧНИ	
ПЛАН	 ПОСЛОВНЕ	 СТРАТЕГИЈЕ	 И	 РАЗВОЈА	
ЈАВНОГ	 КОМУНАЛНОГ	 ПРЕДУЗЕЋА	
„КОМУНАЛАЦ“	 ИНЂИЈА	 ЗА	 ПЕРИОД	 ОД	 2017.	

ДО	2026.	ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Дугорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија ЈП Инђија, за период од 2017. до 
2026. године, број: 2421, који је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 09.06. 2017.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-36/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16)члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и 
члана 13.став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
ЈКП „Комуналац“ Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 7/13, 14/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	СРЕДЊОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	
„КОМУНАЛАЦ“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	ОД	2017.	

ДО	2021.	ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ Инђија ЈП Инђија, за период од 
2017. до 2021. године, број: 2420, који је донео Надзорни 
одбор овог Предузећа на седници одржаној 09.06.2017. 
године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-37/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59.став 7.Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и 
члана 14. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“ Инђија (Службени лист општине Инђија“, 
7/13, 1/15, 14/16 и 22/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ДУГОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	УПРАВЉАЊЕ	
ПУТЕВИМА	И	ПАРКИРАЛИШТИМА	„ИНЂИЈА	
ПУТ“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	ОД	2017.	ДО	2027.	

ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Дугорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија за 
период од 2017. до 2027. године,број: 06-12/2017-2, који 
је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници 
одржаној 09. јуна 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-41/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) 
члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/2013) и члана 14. став 1. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног предузећа за управљање путевима и 
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, 7/13, 1/15, 14/16 и 22/16),
  Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	СРЕДЊОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	УПРАВЉАЊЕ	
ПУТЕВИМА	И	ПАРКИРАЛИШТИМА	„ИНЂИЈА	
ПУТ“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	ОД	2017.	ДО	2021.	

ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за 
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија за период од 2017. до 2021. године, 
број: 06-12/2017-3, који је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 09. јуна 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-42/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр.9/2013) 
и члана 13. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/13, 1/15 и 
14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ДУГОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	
„ИНГАС“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	ОД	2017.	ДО	2026.	

ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Дугорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног предузећа за дистрибуцију 
гаса „Ингас“ Инђија за период од 2017. до 2026. 
године, број: 1138/8, који је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 09. јуна 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-35/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) члана 
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и 
члана 13. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/13, 1/15 и 
14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	СРЕДЊОРОЧНИ	
ПЛАН	ПОСЛОВНЕ	СТРАТЕГИЈЕ	И	РАЗВОЈА	

ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	
„ИНГАС“	ИНЂИЈА	ЗА	ПЕРИОД	

ОД	2017.	ДО	2021.	ГОДИНЕ

I

 Даје се сагласност на Средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за 
дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија за период од 2017. до 
2021. године, број: 1138/6, који је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 09. јуна 2017. 
године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	023-34/2017-I-1
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 4. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 
и 54/11), члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/14) и члана 151. став 3. Пословника Скупштине 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 
12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и „Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/16),
 Скупштина општине Инђија је на седници 
одржаној 19. јуна 
2017. године, донела

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	КОНСТАТОВАЊУ	ПРЕСТАНКА	МАНДАТА	

ЈЕДНОМ	ОДБОРНИКУ	У	СКУПШТИНИ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I

 Констатује се да је дана 19. јуна 2017. године, 
због подношења писмене оставке, престао мандат 
одборнику Скупштине општине Инђија Милану 
Ковачићу – са листе „Зато што волим Инђију – Петар 
Филиповић“.

II
 Против овог Решења може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења.

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-159/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 37. став 
1. тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија је на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, 
донела

О	Д	Л	У	К	У
О	ПОТВРЂИВАЊУ	ЈЕДНОГ	МАНДАТА	
ОДБОРНИКА	СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

I
 Потврђује се мандат одборника у Скупштини 
општине Инђија кандидату Дуњи Малешевић, изабраној 
за одборника са листе „Зато што волим Инђију – Петар 
Филиповић“.

II
 Мандат одборника наведеног у тачки I ове 
Одлуке траје до истека мандата Скупштине општине 
Инђија.

III
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 
часова од дана доношења. 

IV
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-160/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 3. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 
и 54/11), члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/14) и члана 151. став 2. Пословника Скупштине 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 
12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и „Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/16),
 Скупштина општине Инђија је на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	КОНСТАТОВАЊУ	ПРЕСТАНКА	МАНДАТА	

ЈЕДНОМ	ОДБОРНИКУ	У	СКУПШТИНИ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I

 Констатује се да је дана 19. јуна 2017. године, 
због подношења усмене оставке, престао мандат 
одборници Скупштине општине Инђија – Дуњи 
Малешевић, са листе „Зато што волим Инђију – Петар 
Филиповић“.

II
 Против овог Решења може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења.

III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-161/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 56. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 
и 54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 32. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија је на сеници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела je

О	Д	Л	У	К	У
О	ПОТВРЂИВАЊУ	ЈЕДНОГ	МАНДАТА	
ОДБОРНИКА	СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

I
 Потврђује се мандат одборника у Скупштини 
општине Инђија кандидату Ступар Милораду, изабраном 
за одборника са листе „Зато што волим Инђију – Петар 
Филиповић“.

II
 Мандат одборника наведеног у тачки I ове 
Одлуке траје до истека мандата Скупштине општине 
Инђија.

III
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

IV
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-162/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник“, РС бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	
ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	
ЗА	САКУПЉАЊЕ	И	ОДЛАГАЊЕ	ОТПАДА	И	

ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	ИНЂИЈА

I

 Момчилу	 Малешевићу, из Инђије престаје 
мандат вршиоца дужности директора у Јавном предузећу 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија, истеком периода на који је именован, 
закључно са 19. јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-137/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон), члана 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16 ) и члана 37. став 1. тачка 9. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана, 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	И	ОДЛАГАЊЕ	
ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	

ИНЂИЈА

1.	 МОМЧИЛО	 МАЛЕШЕВИЋ – дипл. економиста 
из Бешке, именује се за директора Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„ИНГРИН“ Инђија, на период од четири године. 
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено 
време и исти је дужан да ступи на функцију у року од 
осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Инђија“ и на интернет страници општине 
Инђија.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 25. априла 2017. године, донела je Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 11/17), којом је покренут 
поступак избора директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Инђија. Текст јавног конкурса који је 
саставни део Одлуке, је у складу са чланом 39. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16), објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41 
од 28.04.2017. године, у „Службеном листу општине 
Инђија“, број 11 од 26.04.2017. године, у дневним 
новима „Политика“ и на интернет страници општине 
Инђија.
 Јавни конкурс за избор директора Јавног 
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија, у складу са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), 
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Инђија, именована Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 14/16).
 Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава, на седници одржаној дана 01.06.2017. године, 
констатовала, да је на јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузеће за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија поднета једна 
пријава, да је пријаву поднео Момчило Малешевић из 
Бешке, да је иста благовремена, разумљива и потпуна са 
приложеним свим потребним доказима.
 На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова за избор директора приложених 
уз пријаву кандидата, Комисија је на истој седници 
саставила Списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак за именовање директора Јавног 
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија, и то: Момчило Малешевић, 
дипл. економиста из Бешке.
 Полазећи од обавезе Комисије, утврђене 
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак провером и оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, 
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа.
 На основу спроведеног изборног поступка, у 
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је на седници одржаној 10.06.2017. године, 
утврдила резултате за кандидата, те је на основу члана 
41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила 
ранг листу за избор директора Јавног предузеће за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија, на коју је уврстила кандидата, који је, 
у складу са параметрима утврђеним јавним конкурском, 
испунио прописане услове за избор директора. Ранг 
листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о 
спроведеном изборном поступку Комисија је доставила 
Општинском већу, Општине Инђија, ради припреме 
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа.
 Општинско веће општине Инђија, је на основу 
достављене ранг листе и Записника о спроведеном 
изборном поступку, утврдило предлог Решења о 
именовању директора Јавног предузећа за сакупљање 
и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ 
Инђија, и доставило га, ради усвајања Скупштини 
општине.
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/14-други закон и 101/16-други закон) и чланом 37. 
став. 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13), 
прописана је надлежност Скупштине општине, да у 
складу са законом именује и разрешава надзорни одбор 
и директоре јавних предузећа, чији је оснивач и да даје 
сагласност на њихове статуте.
 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
 Ово решење је коначно, сходно одредби члана 
41. став 4. Закона о јавним предузећима.
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	 УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:
 Против овог решења може се покренути 
управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана достављања истог.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-138/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник“, РС бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
 

О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	
ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	УПРАВЉАЊЕ	ПУТЕВИМА	И	
ПАРКИРАЛИШТИМА

“ИНЂИЈА	ПУТ”	ИНЂИЈА	ЈП

I

	 Зорану	Милићевићу, престаје мандат вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија ЈП, 
истеком периода на који је именован,закључно са 19. 
јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-135/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16 ) и члана 37. став 1. тачка 9. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана, 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	УПРАВЉАЊЕ	ПУТЕВИМА	И	
ПАРКИРАЛИШТИМА	„ИНЂИЈА	ПУТ“	ИНЂИЈА	

1.	ЗОРАН	МИЛИЋЕВИЋ – дипл. економиста из Бешке, 
именује се за директора Јавног предузећа за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на 
период од четири године. 
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено 
време и исти је дужан да ступи на функцију у року од 
осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Инђија“ и на интернет страници општине 
Инђија.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 25. априла 2017. године, донела je Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 11/17), којом је покренут 
поступак избора директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Инђија. Текст јавног конкурса који је 
саставни део Одлуке, је у складу са чланом 39. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16), објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41 
од 28.04.2017. године, у „Службеном листу општине 
Инђија“, број 11 од 26.04.2017. године, у дневним 
новима „Политика“ и на интернет страници општине 
Инђија. 
 Јавни конкурс за избор директора Јавног 
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“ Инђија, у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), 
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Инђија, именована Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија, број 14/16).
 Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава, на седници одржаној дана 01.06.2017. 
године констатовала, да је на јавни конкурс за избор 
директора Јавног предузећа за управљање путевима и 
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паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија, поднета једна 
пријава, да је пријаву поднео Зоран Милићевић из 
Бешке, да је пријава благовремена, разумљива и потпуна 
са приложеним свим потребним доказима. 
 На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова за избор директора приложених 
уз пријаву кандидата, Комисија је на истој седници 
саставила Списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак за именовање директора Јавног 
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“, Инђија, и то: Зоран Милићевић, дипл. 
економиста из Бешке.
 Полазећи од обавезе Комисије, утврђене 
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак, провером и оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, 
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. 
 На основу спроведеног изборног поступка, у 
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је на седници одржаној 10.06. 2017. године, 
утврдила резултате за кандидата, те је на основу члана 
41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила 
ранг листу за избор директора Јавног предузећа за 
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија, на коју је уврстила кандидата, који је, у 
складу са параметрима утврђеним јавним конкурсом, 
испунио прописане услове за избор директора. Ранг 
листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о 
спроведеном изборном поступку Комисија је доставила 
Општинском већу, Општине Инђија, ради припреме 
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа. 
 Општинско веће општине Инђија, је на основу 
достављене ранг листе и Записника о спроведеном 
изборном поступку утврдило предлог Решења о 
именовању директора Јавног предузећа за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“, Инђија, и 
доставило га, ради усвајања Скупштини општине. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др. закон и 101/16- др. закон) и чланом 37. став. 
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13), 
прописана је надлежност Скупштине општине, да у 
складу са законом именује и разрешава надзорни одбор 
и директоре јавних предузећа, чији је оснивач и да даје 
сагласност на њихове статуте.
 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
 Ово решење је коначно, сходно одредби члана 
41. став 4. Закона о јавним предузећима.
  

 УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:
 Против овог решења може се покренути 
управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана достављања истог.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-136/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 498
 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник“, РС бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	
ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	
КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА

I

 ДРАГОЉУБУ	 ТРИФУНОВИЋУ из Инђије, 
престаје мандат вршиоца дужности директора у Јавном 
комуналном предузећу „Водовод и канализација“ 
Инђија, истеком периода на који је именован, закључно 
са 19. јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-139/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 499
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон), члана 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана, 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	
КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА	ЈП,	ИНЂИЈА

1.	 ДРАГОЉУБ	 ТРИФУНОВИЋ – дипл. економиста 
из Инђија, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија, 
на период од четири године. 
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено 
време и исти је дужан да ступи на функцију у року од 
осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Инђија“ и на интернет страници општине 
Инђија.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 25. априла 2017. године, донела je Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 11/17), којом је покренут 
поступак избора директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Инђија. Текст јавног конкурса који је 
саставни део Одлуке, је у складу са чланом 39. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16), објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41 
од 28.04.2017. године, у „Службеном листу општине 
Инђија“, број 11 од 26.04.2017. године, у дневним 
новима „Политика“ и на интернет страници општине 
Инђија. 
 Јавни конкурс за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија 
ЈП, Инђија, у складу са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС“, број 65/16), спровела је 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија, 
именована Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 14/16).
 Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава, на седници одржаној дана 01.06.2017. године, 
констатовала, да је на јавни конкурс за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 

Инђија ЈП, Инђија, поднета једна пријава, да је пријаву 
поднео Драгољуб Трифуновић из Инђије, да је пријава 
благовремена, разумљива и потпуна са приложеним 
свим потребним доказима. 
 На основу увида у доказе о испуњености 
прописаних услова за избор директора приложених 
уз пријаву кандидата, Комисија је на истој седници 
утврдила Списак кандидата међу којимa се спроводи 
изборни поступак за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Инђија ЈП, Инђија, и то: Драгољуб Трифуновић, дипл. 
економиста из Инђија.
 Полазећи од обавезе Комисије, утврђене 
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак провером и оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, 
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа, 
 На основу спроведеног изборног поступка, у 
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је на седници одржаној 10.06.2017. године, 
утврдила резултате за кандидата, те је на основу члана 
41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила ранг 
листу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија, ЈП, Инђија, на коју 
је уврстила кандидата, који је у складу са параметрима 
утврђеним јавним конкурсом, испунио прописане 
услове за избор директора. Ранг листу са бројчано 
исказаним резултатом и Записник о спроведеном 
изборном поступку Комисија је доставила Општинском 
већу, Општине Инђија, ради припреме предлога акта о 
именовању директора Јавног предузећа.
 Општинско веће општине Инђија, је на основу 
достављене ранг листе и Записника о спроведеном 
изборном поступку, утврдило предлог Решења о 
именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија и доставило 
га, ради усвајања Скупштини општине. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др. закон и 101/16- др.закон) и чланом 37. став. 
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 
прописана је надлежност Скупштине општине, да у 
складу са законом именује и разрешава надзорни одбор 
и директоре јавних предузећа, чији је оснивач и да даје 
сагласност на њихове статуте.
 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да 
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
 Ово решење је коначно, сходно одредби члана 
41. став 4. Закона о јавним предузећима. 
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 УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:
 Против овог решења може се покренути 
управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана достављања истог.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-140/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 500
 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник“, РС бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	

ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	
ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	ИНЂИЈА

I

 Лемаић	 Душану из Инђије, престаје мандат 
вршиоца дужности директора у Јавном предузећу за 
дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија, истеком периода на 
који је именован, закључно са 19. јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-143/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 501
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 и 101/16), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општинe Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	

ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	ИНЂИЈА

I

 Гојко	 Кнежевић – дипломирани правник из 
Инђије, именује се за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија, 
почев од 20. јуна 2017. године.

II

 Мандат именованог траје до именовања 
директора Јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, али не дуже од једне године.

III

 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Ингас“ Инђија и 
именованог в.д. директора.

IV

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-144/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник“, РС бр. 15/16) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр.9/13),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	
ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	
ИНЂИЈА

I

 Радић	 Милану, из Инђије престаје мандат 
вршиоца дужности директора у Јавном комуналном 
предузећу „Комуналац“ Инђија, истеком периода на који 
је именован, закључно са 19. јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-141/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

 503
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14), члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 37. став 1. 
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	ИНЂИЈА

I

 Душан	 Лемаић, дипломирани економиста из 
Инђије, именује се за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија, 
почев од 20. јуна 2017. године.

II

 Мандат именованог траје до именовања 
директора Јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, али не дуже од једне године.

III

 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија и именованог в.д. директора.

IV
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-142/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 135. став 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени 
гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 119/12 
и 45/13), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија“, бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ВРШИОЦА	

ДУЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	ДОМА	ЗДРАВЉА	„ДР	
МИЛОРАД	МИКА	ПАВЛОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

	 Др	 Јови	 Комазецу, престаје мандат вршиоца 
дужности директора Дома здравља „Др Милорад Мика 
Павловић“ Инђија.
 

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-145/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 505
 На основу 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 
101/16), члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“ број 107/05,72/09, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12 , 45/13-др.закон 93/14, 96/15 и 106/15), 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, бр. 
9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ДИРЕКТОРА	ДОМА	ЗДРАВЉА	
„ДР	МИЛОРАД	–	МИКА	ПАВЛОВИЋ“	ИНЂИЈА

I

 Др	 Јово	 Комазец из Инђије, именује се за 
директора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ 
Инђија, на мандатни период до четири године, почев од 
20. јуна 2017. године.

II

 Управни одбор Дома здравља „Др Милорад 
Мика Павловић“ Инђија закључиће са директором 
Уговор о раду, за мандатни период на који је именован.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-145/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. став 1. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 
71/94,79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. 
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	

ДИРЕКТОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	
ИНЂИЈА

I

 Илија	 Трбовић из Инђије, разрешава се 
функције вршиоца дужности директора Установе 
„Спортски центар“ Инђија са даном 19.06.2017. године, 
због истека периода на који је именован.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-147/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 507
 На основу члана 12. и члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 
79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) члана 52. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општинe 
Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	

ДИРЕКТОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	
ИНЂИЈА

I

 Илија	Трбовић - дипл. економиста из Инђије, 
именује се за вршиоца дужности директора Установе 
„Спортски центар“ Инђија почев од 20.06.2017. године, 
на мандатни период до једне године.

II

 Управни одбор Установе „Спортски центар“ 
Инђија закључиће са директором Уговор о раду за 
мандатни период на који је именован.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-148/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 18. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05, 
81/05, 83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	

ДИРЕКТОРА	ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Маја	Бошњак, разрешава се функције вршиоца 
дужности директора Туристичке организације општине 
Инђија са даном 19. јуном 2017. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-149/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 509
 На основу члана 18. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број 42/91 и 71/94) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	В.	Д.	ДИРЕКТОРА	

ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ОПШТИНЕ	
ИНЂИЈА

I

 Маја	Бошњак, из Руме, именује се за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације општине 
Инђија, на мандатни период до једне године, почев од 
20. јуна 2017. године.

II

 Управни одбор Туристичке организације 
општине Инђија закључиће са именованим в. д. 
директора Уговор о раду, за мандатни период на који је 
именован.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-150/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14 и 101/16) 
и члана 32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Срема“ број 
9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	 ИМЕНОВАЊУ	 ЈЕДНОГ	 ЧЛАНА	 НАДЗОРНОГ	
ОДБОРА	 ЈАВНОГ	 КОМУНАЛНОГ	 ПРЕДУЗЕЋА	
„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА	ЈП

I

	 Никола	Мандић, именује се за члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП из реда запослених.

II

 Мандат именованог траје до истека мандата 
Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 
Инђија.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-151/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 511
 На основу члана 55. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 
и 68/15) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ	ОДБОРА	
ТЕХНИЧКЕ	ШКОЛЕ	„МИХАЈЛО	ПУПИН“	

ИНЂИЈА

I

Тодоровић	 Борисав, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ 
Инђија, који је у састав истог именован из реда 
запослених Решењем Скупштине општине Инђија број: 
02-444/2016-I од 29.11.2016. године.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-152/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 
и 68/15) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина 
Инђија“ број: 9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	ШКОЛСКОГ	

ОДБОРА	
ТЕХНИЧКЕ	ШКОЛЕ	„МИХАЈЛО	ПУПИН“	

ИНЂИЈА

I

ЈАСМИНА	 РАДОВАНОВИЋ, именује се за члана 
Школског одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ 
Инђија, из реда запослених.

II

 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло 
Пупин“ Инђија.

III
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-153/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------

	 513
 На основу члана 37. став 1 тачка 37. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст (“Службени лист 
општине Инђија” бр. 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОБРАЗОВАЊУ	СТРУЧНЕ	КОМИСИЈЕ	
ЗА	ИЗРАДУ	ГОДИШЊЕГ	ПРОГРАМА	

ЗАШТИТЕ,	УРЕЂЕЊА	И	КОРИШЋЕЊА	
ПОЉОПРИВРЕДНОГ	ЗЕМЉИШТА	У	ОПШТИНИ	

ИНЂИЈА	ЗА	2018.	ГОДИНУ

I

 Образује се стручна Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2018. 
годину (у даљем тексту Комисија).

II

 Комисију чини председник, заменик 
председника и пет чланова и то:

Председник Комисије:

1. Новица Темуновић,

Заменик председника Комисије:

2. Татјана Рокнић,

Чланови Комисије:

1. Здравко Билинац,
2. Радмила Митровић,
3. Драган Јанковић,
4. Никола Дошен, и
5. Стеван Брадић.

III

 Задатак Комисије је:

а) да пре израде Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Инђија за 2018. 
годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) 
обавести јавним позивом образовне установе – школе, 
стручне пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе – факултете и научне 
институте чији је оснивач држава, установе за извршење 
кривичних санкција и правна лица у државној својини 
регистрована за пословање у облaсти шумарства, да 
Комисији доставе захтеве, за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде у површини која је 
примерена делатности којом се баве, да размотри 
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достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. 
Закона о пољопривредном земљишту);

б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести 
јавним позивом правна и физичка лица која су власници 
функционалног система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, 
а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три 
године, а млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту 
у државној својини и правна и физичка лица која 
су власници објеката за узгој и држање животиња и 
која се баве узгојем и држањем животиња , а у циљу 
производње хране за животиње, да Комисији доставе 
захтеве за признавање права пречег закупа са потребном 
документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године 
за наредну годину, да размотри достављене захтеве и 
донесе одлуку о истим;

в) да изради Предлог годишњег програма у складу 
са одребама члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту, упутствима и Инструкцијaмa Министарства 
пољопривреде и заштите животене средине о изради 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта;

г) да прибави мишљење на Предлог годишњег програма 
Комисије за давање мишљења, коју образује Председник 
општине, а која у свом саставу има најмање пловину 
чланова физичких лица – пољопривреднике који су 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са прописом којим се уређује упис у Регистар 
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног 
инжењера пољопривреде (члан 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту);

д) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на Предлог 
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту);

е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини 
општине Инђија на разматрање и доношење;

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради 
Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Инђија.

IV

 Комисија ће обавити свој задатак у складу са 
следећом динамиком:

а) објављивање јавног позива за достављање 
захтева за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде са потребном 
документацијом – у року од седам дана од дана доношења 
овог решења, а најкасније до 30. јуна 2017. године;

б) објављивање јавног позива за достављање захтева за 
право пречег закупа са потребном документацијом – у 
року од седам дана од дана доношења овог решења, а 
најкасније до 30. јуна 2017. године;
в) израда Предлога годишњег програма – до 15. фебруара 
2018. године;

г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. 
Закона о пољопривредном земљишту – до 20. фебруара 
2018. године;

д) достави Предлог годишњег програма са потребом 
документацијом Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине, ради прибављања сагласности у року 
од 3 дана од дана добијања мишљења;

е) достављање Предлога годишњег програма на 
разматрање Скупштини општине Инђија на разматрање 
и доношење – најкасније до 01. марта 2018. године.

V
 Чланови Комисије имају право на накнаду за 
сваку одржану седницу Комисије у износу од 2.000,00 
динара. Обрачун и исплата накнаде за чланове Комисије, 
извршиће се по реализованом задатку из тачке III овог 
Решења.

VI

 Мандат Комисије траје једну годину.

VII

 Стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове за Комисију 
врши Агенција за економски развој општине Инђија.

VIII

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-155/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Службен лист 
општине Инђија, број: 9/2013) и члана 18. Одлуке о 
грађевинском земљишту у јавној својини општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број: 6/2015),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	КОМИСИЈЕ	

ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПОСТУПКА	ЈАВНОГ	
НАДМЕТАЊА	И	ПРИКУПЉАЊА	ПОНУДА	
ЈАВНИМ	ОГЛАСОМ	ЗА	ОТУЂЕЊЕ	ИЛИ	
ДАВАЊЕ	У	ЗАКУП	ГРАЂЕВИНСКОГ	
ЗЕМЉИШТА	У	ЈАВНОЈ	СВОЈИНИ	

I

	 Радован	 Шкрбић, разрешава се дужности 
члана Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања и прикупљања понуда јавним огласом за 
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини, на лични захтев.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-156/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Службен лист 
општине Инђија“, број: 9/2013) и члана 18. Одлуке 
о грађевинском земљишту у јавној својини општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број: 6/2015),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 19. јуна 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	КОМИСИЈЕ	

ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПОСТУПКА	ЈАВНОГ	
НАДМЕТАЊА	И	ПРИКУПЉАЊА	ПОНУДА	
ЈАВНИМ	ОГЛАСОМ	ЗА	ОТУЂЕЊЕ	ИЛИ	
ДАВАЊЕ	У	ЗАКУП	ГРАЂЕВИНСКОГ	
ЗЕМЉИШТА	У	ЈАВНОЈ	СВОЈИНИ	

I
 Бојана	 Алфировић, именује се за члана 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
и прикупљања понуда јавним огласом за отуђење или 
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.

II
 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања и прикупљања понуда јавним огласом за 
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини.

III
 Задатак Комисије за спровођење поступка 
отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини је да спроведе поступак отуђења 
односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини у складу са законом и Одлуке о грађевинском 
земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 6/15).

IV
 Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља Јавно предузеће за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија ЈП.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-157/2017-I
Дана:	19.	јуна	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

-------------------------
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ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

	 516
 На основу члана 17. Правилника о ближима критеријумима, начину и поступку доделе средстава из 
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 3/17) и Извештаја Комисије за доделу средстава из буџета општине Инђија 
удружењима, број 401-134/2017-II од 07.06.2017. године,
 Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 12.06.2017. године, донело је

ОДЛУКУ	
О	ДОДЕЛИ	СРЕДСТАВА	ИЗ	БУЏЕТА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	УДРУЖЕЊИМА,	

ЗА	РЕАЛИЗОВАЊЕ	ПРОГРАМА	И	ПРОЈЕКАТА	ОД	ЈАВНОГ	ИНТЕРЕСА	ЗА	ОПШТИНУ	ИНЂИЈА	У	
2017.	ГОДИНИ

I
 По основу Конкурса за доделу средстава из буџета општине Инђија за буџетску 2017. годину удружењима 
за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Инђија бр. 401-84/2017-II од 25.04.2017. 
године, овом Одлуком се утврђује избор програма-пројеката од јавног интереса за општину Инђија за 2017. годину 
и додељују средства у укупном износу од 5.567.000,00 динара за 2017. годину, следећим удружењима:
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II
 На основу ове Одлуке, Председник 
општине Инђија закључиће уговор о финансирању и 
суфинансирању реализовања програма-пројекта од 
јавног интереса за општину Инђија за 2017. годину из 
тачке I ове Одлуке.

III
 Удружењима из тачке I ове Одлуке средства 
за реализацију програма и пројеката исплаћиваће се 
у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
општине Инђија за 2017.годину.

IV
 Удружења из тачке I ове Одлуке дужна су да 
доставе наративни и финансијски извештај о реализацији 
пројекта након завршетка реализације пројекта, односно 
најкасније до 15. јануара наредне године. 
 Удружењу – кориснику средстава који не 
достави извештај о року или уколико ненаменски 
користи одобрена средства неће бити додељена средства 
у наредне три године, односно неће бити разматрано 
евентуално учешће истог на јавном конкурсу у наредне 
три године.

V
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“ и на званичном сајту Општине Инђија.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	401-136/2017-III
Дана:	12.06.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

 517
 На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија-пречишћени текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/13), Одлуке о отварању 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Инђија бр. 401-304/2015-III од 22.12.2015. 
године („Службени лист општине Инђија“ број 17/15), 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину 
Инђија број 320-79/2017-III од 18.04.2017. године,
 Председник општине Инђија доноси

ПРАВИЛНИК	за	остваривање	права	на	регрес	за	
премију	осигурања	усева,	плодова,	вишегодишњих	
засада,	расадника	и	животиња	у	2017.	години	на	

територији	општине	Инђија

Опште	одредбе

Члан	1.
 Правилником за остваривање права на регрес 
за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња у 2017. години 
на територији општине Инђија (у даљем тексту: 
Правилник) прописују се намена бесповратних 
средстава, корисници, обавезна документација, 
поступак додељивања бесповратних средстава, 
поступање с непотпуним пријавама, критеријуми за 
доделу средстава, закључивање уговора с корисницима 
бесповратних средстава, обавезе корисника средстава и 
друга питања значајна за реализацију дела мере 104.3 
из Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за Општину 
Инђија: Управљање ризицима – Осигурање усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
 Програм из става 1. овог члана усвојило 
је Општинско Веће, а Комисија за расподелу и 
контролу управљања средствима Буџетског фонда 
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за пољопривреду и рурални развој општине Инђија 
задужена је за његову реализацију. 

Висина	и	начин	доделе	бесповратних	средстава

Члан	2.
 Укупан износ бесповратних средстава који се 
додељује по Правилнику износи до 4.000.000,00 динара.
 Средства из става 1. овог члана додељиваће се 
путем конкурса који се објављује у „Службеном листу 
Општине Инђија“ и у једном од гласила које покрива 
целу територију Општине Инђија, као и на интернет 
страници Агенције за рурални развој општине Инђија 
и интернет страници Општине Инђија (у даљем тексту: 
Конкурс).
 Конкурс је отворен до утрошка средстава а 
најкасније до 31.10.2017. године.
 Документација поднета на Конкурс не враћа се.
 Средства према Правилнику и Конкурсу 
додељују се бесповратно. Бесповратна средства за 
регрес осигурања по овом конкурсу утврђују се у износу 
до 60% од укупне вредности полисе.
 Приликом обрачуна узима се вредност полисе 
без пореза на додату вредност (ПДВ).
 Максималан износ регреса осигурања по једној 
пријави износи 80.000,00 динара.

Намена	за	које	се	могу	користити
бесповратна	средства

Члан	3.
 Бесповратна средства која се додељују по овом 
Конкурсу намењена су за регрес за осигурање усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 
у 2017. години на територији општине Инђија.
 Подносилац пријаве може поднети само једну 
пријаву за регрес осигурања.
 Бесповратна средства, која се додељују из 
Програма, не могу се користити за:
• За полисе издате пре 01.11.2016. године;
• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине, шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног 
поступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове превоза;
• доприносе у натури.

Право	учешћа	на	конкурсу

Члан	4.
 Право на коришћење бесповратних средстава 
имају физичка лица - носиоци регистрованог 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 
предузетнци и правна лица, уписани у Регистар 
пољопривредних са активним статусом.

Услови	за	учешће	на	конкурсу

Члан	5.
 Услови за учешће на Конкурсу су следећи:

1. Подносилац пријаве треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине 
Инђија и производњом на територији општине Инђија;
3. За предузетника и правно лице: регистровано 
пољопривредно газдинство мора бити уписано у 
Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у 
активном статусу, мора бити регистровано у Агенцији 
за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју 
конкурише. Задруге морају имати најмање пет задругара 
чланова задруге који су у складу са Правилником 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статусу;
4. Подносилац пријаве за полису за коју подноси захтев, 
не може да користи регрес осигурања по неком другом 
основу;
5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске 
обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној 
самоуправи;
6. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по 
раније одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија;
7. Предмет захтева је полиса издата од стране друштва 
за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у 
периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће 
године.

Потребна	документација

Члан	7.
1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни 
део конкурса. Образац 1;
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у 
правном лица;
3. Полиса осигурања издата од стране друштва за 
осигурање;
4. Потврда о извршеном плаћању укупне премије 
осигурања;
5. Потврда о активном статусу регистрованог 
пољопривредног газдинства, прва и друга страна 
извода, као и подаци о животињама уколико су предмет 
осигурања за 2017. годину, које издаје Управа за трезор;
6. Потписана изјава подносиоца пријаве да за полису 
за коју подноси захтев, не користи регрес осигурања по 
неком другом основу, Образац 2;
7. Потврда о испуњеним доспелим обавезама по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија. Образац 3;
8. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим 
јавним дажбинама издато од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца.
 Потребна документа могу се предати у 
оригиналу или као оверене фотокопије.
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Одлучивање	о	додели	бесповратних	средстава

Члан	8.
 Поднете пријаве разматра и доноси коначну 
одлуку о расподели и коришћењу подстицајних 
средстава. Комисија за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Инђија (даље Комисија) коју 
образује председник општине. Комисија прво врши 
административну контролу ради утврђивања да ли је 
захтев потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени. Применом дефинисаних 
критеријума извршиће се рангирање прихватљивих 
захтева, предлог за доделу средстава као и листа 
подносиоца пријава којима су исте одбијене и разлоге 
одбијања.
 У случају када постоји више захтева предност 
(се одређује по редоследу подношења захтева)добија 
онај са ранијим датумом подношења потпуног захтева. У 
случају када је поднет мањи број захтева, који испуњава 
услове и који су прихватљиви, од расположивих 
средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
 Комисија има обавезу да најмање једном 
месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на 
основу критеријума утврђених Правилником. 
 Уколико је то потребно, ради се и непосредни 
увид на терену, којим се проверавају подаци из захтева. 
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатне информације и документацију у 
вези с поднетом документацију, које су неопходне за 
одлучивање. Начин реализације одобрених подстицајних 
средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.
 Резултати Конкурса биће објављени на 
званичном сајту Општине Инђија и Агенције за рурални 
развој општине Инђија: www.indjija.net и www.arri.rs 
 Одлуком о додели средстава утврдиће се 
појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве 
ком су одобрена средства (у даљем тексту: Корисник 
средстава), а подносиоцима пријаве којима средства 
нису одобрена навешће се разлози одбијања.
 Коначну одлуку о додели средстава доноси 
председник општине на основу предлога Комисије.
 Одлука је коначна и против ње се не може 
изјавити жалба, нити се може водити управни спор.
 Бесповратна средства додељиваће се по 
пристиглим пријавама, све до утрошка средстава 
опредељених Конкурсом.

Критеријуми	за	доделу	бесповратних	средстава

Члан	9.
 Комисија даје предлог за доделу бесповратних 
средстава на основу поднете документације. Критеријуми 
селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ 
се средства одобравају по редоследу пријем потпуних 
захтева, односно до утрошка средстава.

Поступање	с	непотпуним	пријавама

Члан	10.
Комисија неће разматрати пријаве:
• непотпуне пријаве,
• поднете од лица која немају право да учествују на 
Конкурсу,
• које су поднете након истека рока који је прописан 
Конкурсом.

Уговор	о	додели	средстава

Члан	11.
 Права и обавезе између Општине Инђија и 
корисника средстава регулишу се Уговором.
 Време закључења уговора је 15 дана од дана 
доношења одлуке о додели средстава.
 Средства за подршку инвестиција по овом 
Правилнику и Конкурсу додељују се бесповратно.

Исплата	бесповратних	средстава
Члан	12.

 Бесповратна средства исплаћују се након 
контроле извршене од стране овлашћеног лица Општине 
Инђија и потписивања Уговора између Корисника и 
Општине Инђија.
 Бесповратна средства ће се исплаћивати у 
складу с приливом средстава у буџет Општиине Инђија.

Обавезе	корисника	средстава

Члан	13.
 Корисник бесповратних средстава по конкурсу 
дужан је да сву документацију која је у вези са 
инвестицијом, чува најмање пет година од дана исплате 
подстицаја.
 Корисник бесповратних средстава по Конкурсу 
за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама 
тог конкурса и уговора, корисник бесповратних средстава 
који је онемогућио контролу од стране Општине Инђија, 
достављањем нетачних података, дужан је да врати 
примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од 
дана исплате бесповратних средстава до дана враћања 
средстава.

Праћење	извршавања	уговора

Члан	14.
 Административну контролу, односно 
испуњеност обавеза из уговора утврђује Општина 
Инђија.
 Стање на терену проверава се након преноса 
средстава, а спроводи је овлашћено лице Општине 
Инђија.



Број 14, страна број  747                            Службени лист општине Инђија                            Понедељак 19. јун 2017.

Завршне	одредбе

Члан	15.
 Oвај правилник објавити у Службеном листу 
општине Инђија.

Број:	401-141/2017-II
Дана:	14.06.2017.	године
Инђија

Председник	општине,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

	 518
 На основу члана 13. Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’ број 10/13, 142/14, 103/15 
и 101/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија-пречишћени текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13), Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за општину Инђија број 320-79/2017-III од 18.04.2017. 
године и члана 9. и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2017. годину („Службени лист општине 
Инђија“ број 26/16),
 Председник општине Инђија 14.06.2017. године 
расписује

К	О	Н	К	У	Р	С
за	остваривање	права	на	регрес	за	премију	

осигурања	усева,	плодова,	вишегодишњих	засада,	
расадника	и	животиња	у	2017.	години	на	територији	

општине	Инђија

1.	ЦИЉ	И	ПРЕДМЕТ	КОНКУРСА
 Циљ конкурса је подизање конкурентности 
производње, стварање тржишно одрживог производа 
и подизање стандарда живота пољопривредних 
произвођача у руралној средини, кроз повећање и 
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
 Предмет конкурса је регресирање трошкова 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња у 2017. години на територији 
општине Инђија.

2.	ВИСИНА	И	НАМЕНА	ПОДСТИЦАЈНИХ	
СРЕДСТАВА
 За реализацију Конкурса за остваривање 
права на регрес за премију осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. 
години на територији општине Инђија, предвиђен је 
укупан износ од	 4.000.000,00	 динара. Бесповратна 
средства по овом конкурсу утврђују се у износу 60% 
од вредности полисе. Максималан износ бесповратних 
средстава по једној пријави износи до	80.000,00	динара. 
Приликом обрачуна се узима вредност полисе без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

3.	КОРИСНИЦИ	ПОДСТИЦАЈНИХ	СРЕДСТАВА
- физичко лице, носилац регистрованог комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства,
- предузетник и правно лице, уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава.

4.	ОПШТИ	УСЛОВИ	ЗА	УЧЕШЋЕ	НА	КОНКУРСУ
1. Подносилац пријаве треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине 
Инђија и производњом на територији општине Инђија;
3. За предузетника и правно лице:
• регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и 
налазити се у активном статусу,
• мора бити регистровано у Агенцији за привредне 
регистре,
• задруге морају имати најмање пет задругара чланова 
задруге који су у складу са Правилником уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу;
4. Подносилац пријаве за полису за коју подноси захтев, 
не може да користи регрес осигурања по неком другом 
основу;
5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске 
обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној 
самоуправи;
6. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по 
раније одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија;
7. Полиса треба да је издата од стране друштва за 
осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у 
периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће 
године и у моменту подношења захтева је у потпуносту 
исплаћена.

5.	СПЕЦИФИЧНИ	УСЛОВИ	УЧЕШЋЕ	НА	
КОНКУРСУ
 Регрес осигурања остварује се за површине, 
односно животиње, пријављене у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са законом којим 
се уређује пољопривреда и рурални развој.

6.	ВРЕМЕНСКИ	ОКВИР	КОНКУРСА
 Конкурс је отворен до утрошка средстава а 
најкасније до 31.10.2017. године.

7.	ПОТРЕБНА	ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка и правна лица:
1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни 
део конкурса. Образац 1;
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у 
правном лица;
3. Полиса осигурања издата од стране друштва за 
осигурање;
4. Потврда о извршеном плаћању укупне премије 
осигурања;
5. Потврда о активном статусу регистрованог 
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пољопривредног газдинства, прва и друга страна 
извода, као и подаци о животињама уколико су предмет 
осигурања за 2017. годину, које издаје Управа за трезор;
6. Потписана изјава подносиоца пријаве да за полису 
за коју подноси захтев, не користи регрес осигурања по 
неком другом основу, Образац 2;
7. Потврда о испуњеним доспелим обавезама по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија. Образац 3;
8. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим 
јавним дажбинама издато од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца.
 Додатна обавезна документација за правна 
лица:
1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији 
од три месеца од дана подношења захтева;
2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју.
Потребна документа могу се предати у оригиналу или 
као оверене фотокопије.

8.	УСЛОВИ	КОРИШЋЕЊА	СРЕДСТАВА
 Средства за регресирање осигурања исплаћују 
се по редоследу подношења захтева до утрошка средстава 
која су предвиђена Правилником за остваривање 
права на регрес за премију осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. 
години на територији општине Инђија.
 Средства за регресирање осигурања по овом 
Конкурсу додељују се бесповратно. Бесповратна 
средства ће се додељивати по пристиглим пријавама 
до утрошка средстава опредељених конкурсом и 
исплаћивати у складу са приливом средстава у буџет 
Општине Инђија.
 Сви елементи Конкурса који нису наведени 
у овом тексту, као што су поступак доношења одлуке, 
листа прихватљивих трошкова, критеријуми и остала 
питања у вези с Конкурсом, прописани су Правилником.

9.	НАЧИН	ДОСТАВЉАЊА	ПРИЈАВА
 Захтев са потребном документацијом доставити 
лично на шалтеру 1 Пријемног одељења општине 
Инђија или послати поштом на адресу: Општина 
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија са назнаком за 
„Конкурс за остваривање права на регрес за премију 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња у 2017. години на територији 
општине Инђија“, за „Комисију за расподелу и 
контролу управљања средствима Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Инђија - не 
отварај!“.

10.	КОНТАКТ	ЗА	ДОДАТНЕ	ИНФОРМАЦИЈЕ
 Додатне информације можете добити лично 
или путем телефона 022/55-60-60 од 07 до 15 часова у 
Агенцији за рурални развој општине Инђија. 
 Текст Конкурса, обрасце и Правилник за 
остваривање права на регрес за премију осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња у 2017. години на територији општине Инђија 

могу се преузети лично у Агенцији за рурални развој 
општине Инђија и са интернет адреса: www.arri.rs или 
www.indjija.net.

Број:	401-140/2017-II
Дана:	14.06.2017.	године
Инђија

Председник	општине,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

	 519
 На основу члана 8. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из 
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17) 
и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13), дана 24. 
априла 2017. године,
 Председник општине, доноси

О	Д	Л	У	К	У	
О	ПОКРЕТАЊУ	ПОСТУПКА	ЗА

ДОДЕЛУ	СРЕДСТАВА	УДРУЖЕЊИМА
ЗА	РЕАЛИЗОВАЊЕ	ПРОГРАМА	И

ПРОЈЕКАТА	ОД	ЈАВНОГ	ИНТЕРЕСА
ЗА	ОПШТИНУ	ИНЂИЈА	У	2017.	ГОДИНИ

I

 Покреће се поступак за доделу средстава 
удружењима за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија, из буџета Општине 
Инђија за 2017. годину, планираних у члану 9. Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени 
лист Општине Инђија“, број 26/2016), раздео III 
Председник општине и Општинско веће, Програм 3 - 
Локални економски развој, Програмска активност 1501 
(позиција 47, економска класификација 481 - Дотације 
невладиним организацијама), у укупном износу од 
7.700.000,00 динара.

II

 За расподелу средстава из тачке I ове Одлуке, 
расписује се Јавни конкурс за доделу средстава 
удружењима за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија у 2017. години, и то 
за следеће области од јавног интереса:

1. здравствене заштите, 
2. науке,
3. заштите животне средине,
4. заштите животиња и
5. други садржаји који доприносе убрзаном развоју 
општине Инђија и афирмацији грађанског активизма.
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III
 Јавни конкурс из тачке II ове Одлуке 
објављује се јавно, на званичном сајту општине Инђија 
www.indjija.net и на огласној табли Општинске управе 
општине Инђија.

IV

 Јавни конкурс спроводи Комисија за доделу 
средстава из буџета општине Инђија удружењима, за 
реализовање програма и пројеката од јавног интереса за 
општину Инђија, коју именује Председник општине (у 
даљем тексту: Комисија).
 На основу извештаја Комисије из става 1. 
овог члана, Општинско веће доноси одлуку о додели 
средстава из буџета општине Инђија удружењима за 
реализовање програма и пројеката од јавног интереса 
за општину Инђија, из буџета општине Инђија за 2017. 
годину.
 Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе општине Инђија.

V

 Јавни конкурс садржи:
1. област од јавног интереса односно намену за коју се 
конкурс расписује;
2. износ средстава за које се конкурс спроводи;
3. трајање програма и пројеката;
4. место и рок за достављање пријава, предлога програма 
и пројеката; 
5. удружења која имају право на подношење пријава;
6. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
7. критеријуме за доделу средстава;
8. обавезну документацију, која се подноси уз учешће 
на конкурсу; 
9. рок за доношење одлуке; 
10. начин објављивања одлуке; 
11. напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве 
које нису предате на прописаном обрасцу неће узети у 
разматрање и
12. друге елементе које уобичајено садржи јавни 
конкурс. 

VI

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	401-83/2017-II
Дана:	24.04.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14), члана 55. став 1. тачка 15. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13) и члана 9. став 2. Одлуке о 
отварању буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 17/15),
 Председник општине Инђија, дана 01.06.2017. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	О	ИМЕНОВАЊУ	

КОМИСИЈЕ	ЗА	РАСПОДЕЛУ	И	КОНТРОЛУ	
УПРАВЉАЊА	СРЕДСТВИМА	БУЏЕТСКОГ	
ФОНДА	ЗА	ПОЉОПРИВРЕДУ	И	РУРАЛНИ	

РАЗВОЈ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 У Решењу о именовању Комисије за расподелу 
и контролу управљања средствима буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/16), у тачки I 
став 2. подтачка 4. уместо члана Чорак Немање, именује 
се Ивана Пејовић Шеврт.
 У подтачки 5. уместо члана Ратковић Николе, 
именује се Балевић Далибор.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	06-92/2017-II
Дана:	01.06.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 
55. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст (“Службени лист општине Инђија”, 9/13),
 Председник општине Инђија, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	
УПРАВНОГ	ОДБОРА	УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I

 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 
Установе „Спортски центар“ Инђија, број 131/2017 од 
30. маја 2017. године, којом је утврђена цена коришћења 
услуга на градском базену за 2017. годину и то:

1.	Дневна	улазница у износу од 300,00	динара,
2.	Рекреативно	пливање-15	дана у износу од 3.000,00	
динара,
3.	Рекреативно	пливање-30	дана у износу од 4.800,00	
динара и
4.	Рекреативно	пливање-сезона у износу од 6.000,00	
динара.

II

 У циљу упознавања одборника и преиспитивања 
дате сагласности, информисати Скупштину општине 
Инђија на првој наредној седници.

III

 Решење објавити у „Службеном листу oпштине 
Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	38-5/2017-II
Дана:	09.	јун	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

522
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-175/10/2016-II
Дана:	30.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 
16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2016. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 22/16) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију 
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из 
Инђије,
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 
40-175/2016 за трошковe реализације законом поверених 
јавних овлашћења за октобар 2016. године, одобравају 
се средства у висини 92.244,99 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0005, Активност Црвеног крста, Раздео 3, Функција 160- 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 46, Економска класификација - 481, 
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-175/11/2016-II
Дана:	29.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 
16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2016. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 22/16) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију 
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из 
Инђије,
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 
40-175/2016 за трошкова реализације законом поверених 
јавних овлашћења за новембар 2016. године, одобравају 
се средства у висини 80.265,71 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0005, Активност Црвеног крста, Раздео 3, Функција 160- 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 46, Економска класификација - 481, 
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1312/2016-II
Дана:	15.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Анекса 
Уговора о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број: 
40-431-1/2016,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 –Дотације невладиним организацијама– 
Програми и пројекти из области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.999,12 дин. за покриће трошкова 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-431-1/2016
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. г. 
.........................................................................6.999,12 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------



Број 14, страна број  752                            Службени лист општине Инђија                            Понедељак 19. јун 2017.

525
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1584/2016-II
Дана:	15.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Анекса 
Уговора о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број: 
40-431-1/2016,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13- Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.999,12 дин. за покриће трошкова 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-431-1/2016
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. г. 
.........................................................................6.999,12 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

526
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1636/2016-II
Дана:14.	новембра	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
чл. 3. 11. и 13. Одлуке о буџета општине Инђија за 2016. 
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16),
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео 3, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0010– 
Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 479.934,00	
дин. у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0002 – Месна заједнице, 
Функцја 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 90; економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање, за извођење радова 
на асфалтирњу пута од Крчедина до насеља Јанда и 
Сланкаменачких Винограда.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0002 – Месна заједнице, 
Функцја 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 90; економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање, за извођење радова 
на асфалтирњу пута од Крчедина до насеља Јанда и 
Сланкаменачких Винограда.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1671/2016-II
Дана	02.03.2016.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Анекса Уговора о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-431-1/2016-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
облсти јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама– 
Програми и пројекти у области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.317,16 дин. куд „Соко“ Инђија 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број 40-431-1/2016-II
50/1	- Програми и пројекти у области културе - 2016. год. 
.........................................................................6.317,16 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун куд „Соко“ 
Инђија број	840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

528
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1674/2016-II
Дана	02.03.2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Анекса Уговора о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-431-1/2016-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13 - Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
облсти јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама– 
Програми и пројекти у области културе, одобравају се 
средства у износу од 4.545,27 дин. куд „Соко“ Инђија 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко “ из Инђије број 40-431-1/2016-II
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. год. 
.........................................................................4.545,27 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун куд „Соко“ 
Инђија број 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1716/2016-II
Дана:	30.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016 годину („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016 годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 
22/16),
 Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије по налогу 
Председника општине, одобравају се средства у висини 
40.000,00 динара за новогодишње пакетиће за децу 
ратних војних инвалида и за породицу погинулог борца. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2016. годину, по Програму 11- 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 45/3, Економска класификација - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-18520763-21.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

530
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1730/2016-II
Дана:	15.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Анекса Уговора о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број: 40-431-1/2016,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.999,12 дин. за покриће трошкова 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-431-1/2016
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. г. 
.........................................................................6.999,12 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1757/2016-II
Дана:	09.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.450,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:
- 52/52 трошкове коришћења спортске хале у 2016. год., 
у износу од:                  42.450,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

532
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1772/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 22/16) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију 
пројекта „Четири плус један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта „Помоћ у кући“ новембар 2016. године, 
одобравају се средства у висини 31.000,00 динара за 
материјалне трошкове. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. 
год., по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Позиција 45/1, Економска класификација- 
481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1809/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16), ), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 22/16) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију 
пројекта Међуопштинске организације цивилних 
инвалида рата из Инђије,
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији цивилних инвалида 
рата из Инђије по основу Уговора број 401-157/2016 
за материјалне трошкове у 2016. години, одобравају 
се средства у висини 1.209,00 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., по Програму 11 – Социјална и 
дечја заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
0003 - Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/5, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-8458763-09.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

534
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1831/2016-II
Дана:	09.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 105.096,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40-
111/2017-II за:
- 52/49 трошкове хранарине за децембар 2016. год., у 
износу од:                105.096,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1840/2016-II
Дана:	29.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 
22/16) и на основу Уговора о додели средстава за 
реализацију пројекта Међуопштинске организације 
слепих и слабовидих из Инђије,
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и слабовидих из 
Инђије из Инђије за финансирање пројекта „Социјално-
економска заштита слепих укључивање слепих у 
друштвене активности и подстицање друштвене бриге 
о особама са визуелним хендикепом“ за децембар	
2016. године, материјалне трошкове, одобравају се 
средства у висини 38.807,45 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/4, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

536
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1842/2016-II
Дана:	17.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клуба дизача 
тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија бр. 40-
63/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 13.851,55 дин. Клубу дизача тегова и 
дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-134/2017-II за:
- 52/92 трошкове електричне енергије у 2016. год., у 
износу од:                  13.851,55 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача 
тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија, у Управи за 
трезор број 840-17922763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1850/2016-II
Дана	02.03.2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Анекса Уговора о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-431-1/2016-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
облсти јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама– 
Програми и пројекти у области културе, одобравају се 
средства у износу од 2.468,68 дин. куд „Соко“ Инђија 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко “ из Инђије број 40-431-1/2016-II
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. год. 
.........................................................................2.468,68 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун куд „Соко“ 
Инђија број 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

538
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1851/2016-II
Дана	02.03.2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) 
и Анекса Уговора о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-431-1/2016-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
облсти јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50 – Дотације невладиним организацијама– 
Програми и пројекти у области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.863,82 дин. куд „Соко“ Инђија 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко “ из Инђије број 40-431-1/2016-II
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. год. 
.........................................................................6.863,82 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун куд „Соко“ 
Инђија број 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1858/2016-II
Дана:	09.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 4.600,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:
- 52/45 трошкови превоза у износу од:    4.600,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

540
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1859/2016-II
Дана:	01.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.250,00	дин.	Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:
-	52/59 накнаде превоза запослених за децембар 2016., у 
износу од:		 	 	 	 	9.250,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1860/2016-II
Дана:	09.	март	2017.	године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 
142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Решења о одобравању 
Годишњег програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Мушком рукометном клубу „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-45/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001– Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама– спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 60.000,00 Мушком рукометном клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. бр. 40-
105/2017-II, за:
-	52/27 трошкове осигурања спортиста у износу од:  
                  60.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Мушког рукометног клуба „Инђија“ Инђија, број 
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

542
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1861/2016-II
Дана:	15.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин. Куглашком клубу „Железничар“ 
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-115/2017-II за:

- 52/71 трошкове закупа куглане у децембру 2016. год, у 
износу од:                  15.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашког куба 
„Железничар“ у Управи за трезор број 840-18865763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1862/2016-II
Дана:	15.	март	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Анекса 
Уговора о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број: 
40-431-1/2016,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Шифра програма 1201, Програмска активност 
0004-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, Економска класификација 
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се 
средства у износу од 6.999,12 дин. за покриће трошкова 
на основу Анекса Уговора о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-431-1/2016
50/1 - Програми и пројекти у области културе - 2016. г. 
.........................................................................6.999,12 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

544
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1863/2016-II
Дана:	29.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 22/16) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију 
пројекта „Четири плус један“ из Инђије,
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта „Помоћ у кући“ децембар 2016. године, 
одобравају се средства у висини 505.063,64 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2016. год., по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 45/1, Економска класификација - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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