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 На основу члана 58. став 4. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 
113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 77. став 
2. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19),
 Општинско већe општине Инђија, на седници 
одржаној дана 07.09.2020.године, усвојило је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНE 
ИНЂИЈА И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

Члан 1.
 У Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 1/20), у члану 5. 
став 2. тачка 1. мења се и гласи:
 „1. за област међународне сарадње, пројекте и 
екологију ;“.

Члан 2.
 У члану 25. став 1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА, 
назив радног места под бројем 83. Помоћник 
Председника општине за област међународне сарадње и 
пројекте, мења се и гласи:
 „83. Помоћник Председника општине за 
међународну сарадњу, пројекте и екологију“.
 Услови радног места мењају се и гласе:
 „Услови: стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, природног, друштвеног или 
техничког смера“.
 Код Описа послова алинеја прва мења се и 
гласи:
 „- покреће иницијативе, предлаже пројекте 
и сачињава мишљења, у вези са питањима која су од 
значаја за област међународне сарадње, пројекте и 
екологију; “.

Члан 3.
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 02-176/2020-III
Дана: 07.09.2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута 
oпштине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
бр. 5/19) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Инђија за 2020. годину („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 12),
 председник општине Инђија, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕС ЗА 
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО 

ОСЕМЕЊАВАЊЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА У 2020. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
 Предмет Јавног позива je подношење захтева 
за доделу бесповратних средстава за регрес за 
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
на територији општине Инђија у 2020. години (у 
даљем тексту: Јавни позив) из буџета општине Инђија. 
Реализација ове мере је планирана Програмом мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Инђија за 2020. 
годину(у даљем тексту: Програм).
 Јавним позивом се дефинише висина и намена 
укупно расположивих средстава за ову меру, лица која 
остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), 
услови, начин и критеријуми за доделу подстицаја, 
рокови за подношење захтева, документација која се 
подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику 
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изражен у процентима, минимални и максимални 
износи подстицаја по кориснику, као и други потребни 
подаци за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА
 Укупна средства која ће бити додељена по 
Јавном позиву износе 1.400.000 динара и обезбеђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2020. годину а 
намењена су за доделу бесповратних средстава за регрес 
за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање):

100 – Директна плаћања
100.1 – Регреси
100.1.1 – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање).
 Подстицајна средства која су наменска и 
бесповратна, додељују се у максималном износу до 
100% од укупне вредности трошкова осемењавања, без 
вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме 
да прелази максимално утврђени износ).
 Максималан износ бесповратних средстава по 
једној пријави износи 200.000 динара.
 Захтеви за подстицајна средства подносе се до 
15.11.2020. године за осемењавања извршена у периоду 
од 01.10.2019. до 31.10.2020. године.
 Јавни позив је отворен је до утрошка средстава 
а најкасније до 15.11.2020. године.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА
 Право на доделу подстицаја може остварити:
1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог 
породичног пољопривредног газдинства;
2. предузетник;
3. привредно друштво;
4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова 
задруге који су уписани у Регистар као носиоци или 
чланови пет различитих комерцијалних породичних 
пољопривредних газдинстава у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПОДСТИЦАЈЕ
 Право на подстицаје остварују лица ако:
1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава 
(у даљемтексту: РПГ) и налазе се у активном статусу;
2) имају пребивалиште, односно седиште и 
пољопривредну производњу на територији општине 
Инђија;
3) имају одговарајућу животињу обележену и 
регистровану у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство и регистрован ХИД број;
4) не користи подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исте намене, 
осим подстицаја у складу са посебним прописом 
којим се уређује кредитна подршка регистрованим 
пољопривредним газдинствима;
5) је до дана објављивања Јавног позива измирио 
доспеле обавезе према општини Инђија по основу 
јавних прихода;
6) нема неиспуњених уговорних обавеза према општини 
Инђија;

7) сами врше услугу вештачког осемењавања и имају 
сертификат који гласи на корисника;
8) по редоследу подношења захтева постоје расположива 
средства за одобравање права на подстицаје у оквиру 
укупних средстава опредељених по Јавном позиву;

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ 
ТРОШКОВА
 Прихватљиви трошкови су трошкови за 
извршено вештачко осемењавање у периоду од 
01.10.2019. до 31.10.2020. године.
Неприхватљиви трошкови су: 
- порези, укључујући и порез на додату вредност;
- царинске, увозне и остале административне таксе, 
као и накнада за потребне сагласности од државних 
институција и јавних предузећа; 
- трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови 
јемства и сличне накнаде;
- царинске, увозне и остале административне таксе;
- трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и 
слично; 
- оперативни трошкови; 
- трошкови куповине, односно закупа пољопривредног 
земљишта, односно пољопривредног објеката; 
- допринос у натури (сопствени рад и материјал); 
- плаћање путем компензације и цесије неће бити.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 Подносилац захтева доставља следећа 
документа:
1. захтев за доделу подстицајних средстава, читко 
попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на 
интернет страници општине Инђија и Агенције за 
рурални развој општине Инђије, а може се преузети у 
канцеларији Агенције за рурални развој сваког радног 
дана од 7 до 15 сати. У захтеву је потребно навести све 
тражене податке;
2. изјава потписана, под пуном моралном, материјалном 
и кривичном одговорношћу да нису у години у којој 
се расписује Јавни позоив додељена средства за исте 
намене, од стране државних органа, органа аутономне 
покрајине и органа општине Инђија и да није аплицирао 
за ова средства из буџета Република Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе (доставља 
се на обрасцу који је саставни део захтева);
3. фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје) 
подносиоца захтева или важећа очитана лична карта 
уколико је са чипом;
4. оригинал извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава са основним подацима о газдинству и 
подацима о структури сточног фонда не старији од 90 
дана од дана достављања документације по Јавном 
позиву, издату од Управе за трезор (датум, печат и 
потпис морају бити видљиви); 
5. оригинал рачун са отпремницом, уколико корисник 
сам врши услугу вештачкког осемењавања, у динарском 
износу. Уколико добављач није у систему ПДВ-а, у 
обавези је да у рачуну, наведе члан закона по којем је 
ослобођен обавеза плаћања ПДВ-а;
6. ако корисник сам врши услугу вештачког осемењавања 
доказ о извршеном плаћању семена и то: потврду о 
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преносу средстава или извод, оверене од стране банке, 
а у случају када је физичко лице извршило готовинско 
плаћање или плаћање картицом може доставити само 
фискални исечак. Фискални исечак са назнаком “чек“ 
неће се узимати у разматрање;
7. фотокопија картона осемењавања (издаје и оверава 
ветеринар) за газдинства којима услугу вештачког 
осемењавања врши ветеринар;
8. оригинал или оверено уверење од надлежне јединице 
општине Инђија о измиреним обавезама по основу 
изворних локалних јавних прихода, не старије од 90 
дана од дана подношења захтева;
9. оригинал или оверену фотокопију извода из Регистра 
привредних субјеката,са пореским идентификационим 
бројем.

 Подносилац захтева треба да се изјасни на 
обрасцу који је саставни део захтева о томе да ли ће 
документацију наведену под тачкама 4, 8 и 9 прибавити 
сам или ће организациона јединица надлежна за област 
пољопривреде по службеној дужности од надлежних 
органа прибављати податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција у складу са законом који 
уређује општи управни поступак. 
 Комисија за доделу подстицајних средстава 
задржава право да поред наведене документације 
затражи од подносиоца захтева да достави и додатну 
документацију и доказе релевантне за одлучивање.
 Приликом разматрања поднетих захтева за 
остваривање права на подстицаје, неће се признавати 
осемењавања извршена пре 01.10.2019. године, што 
мора бити документовано рачунима или картонима 
осемењавања, отпремницама, изводима из банке и 
другим доказима, који носе датум након 01.10.2019.
године.
 Подносилац захтева за остваривање права на 
подстицаје може поднети један захтев за осемењавање 
извршено у периоду од 01.10.2019. до 31.10.2020.године.
 Сва документа која се достављају уз захтев 
ускладу са Јавним позивом морају да гласе на 
подносиоца захтева. Захтев и приложена документа не 
враћају се подносиоцу. Фотокопије документа морају 
бити оверена, уколико у Јавном позиву није другачије 
назначено.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
 Захтеви за остваривање права на подстицајеу 
складу са Јавним позивом са прописаном документацијом 
достављају се лично на шалтер 1 Пријемног одељења 
општине Инђија или путем поште на адресу: Општина 
Инђија, Цара Душана број 1, 22320 Инђија, са назнаком 
„Захтев за остваривање права на доделу бесповратних 
средстава за регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) у 2020.. години на територији 
општине Инђија“, у затвореној коверти са пуном адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте.
 Информације неопходне за учешће на Јавном 
позиву могу се добити на телефон 022/55 60 60 или у 
просторијама Агенције за рурални развој општине 
Инђија, Војводе Степе 48.

 Захтеви послати на било који други начин, 
факсом, електронском поштом и др. или на погрешну 
адресу неће бити разматрани.
 Рок за подношење захтева за остваривање права 
на подстицајеу складу са Јавним позивом непосредно 
на шалтеру број 1 Пријемног одељења општине 
Инђија је 15.11.2020. године до 14 сати. Захтеви 
послати препорученом пошиљком, предати пошти 
најкасније до 15.11.2020. године до 17 сати, сматраће се 
благовременим.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И 
ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
1. Испуњеност услова за доделу подстицаја из Јавног 
позива утврђује Комисија за доделу подстицајних 
средстава (у даљем тексту: Комисија), коју је посебним 
решењем образовао председник општине Инђија, на 
основу захтева и приложене документације. 
2. Комисијa прегледа достављене захтеве. 
Неблаговремене захтеве не разматра, а неправилно 
попуњене; захтеве који нису поднети на одговарајућем 
обрасцу и захтеви који садрже друге недостатке због 
којих није могуће утврдити стварну садржину, захтеви 
подносилаца који немају права учешћа на Јавном позиву; 
захтеви који нису поднете од стране овлашћених лица и 
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом 
средстава утврђених Јавним позивом, неће бити даље 
разматрани, већ ће се одбити.
3. Када утврди испуњеност услова за доделу подстицаја, 
односно да су захтеви благовремено поднети, потпуни, 
правилно попуњени, поднети од стране овлашћеног 
лица и поднети у складу са наменом средстава утврђених 
Јавним позивом, у складу са критеријумима за доделу 
средстава, Комисија предлаже расподелу средстава 
подносиоцима захтева, рангира захтеве које испуњавају 
услове Јавног позива и утврђује Листу подносилаца 
захтева (у даљем тексту: Ранг листа).
4. Предлог образложене Одлуке о додели подстицаја 
у којој су утврђени појединачни новчани износи 
подстицаја по подносиоцу захтева – кориснику израђује 
Комисија.
5. На основу образложеног Предлога одлуке Комисије, 
председник општине Инђија доноси коначну Одлуку о 
додели подстицаја.
6. Подносиоцима захтева којима средства нису одобрена 
Комисија доставља обавештење са разлозима одбијања.
7. Након донете Одлуке којом се одобравају подстицајна 
средства, подносилац захтева се позива да потпише 
уговор са председником општине Инђија, којим ће бити 
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности, 
поступак у случају раскида уговора, евентуална обавеза 
враћања подстицајних средстава и друга питања од 
значаја за реализацију тог уговора.
8. Уколико подносилац захтева не приступи закључењу 
уговора у року од 15 дана од дана достављања обавештења 
о времену и месту закључења уговора, сматраће се 
да је одустао од поступка за доделу средстава путем 
Јавног позива и у том случају Комисија може доделити 
подстицајна средства наредном подносиоцу захтева са 
Ранг листе подносилаца захтева који испуњава услове 
или преусмерити остатак средстава у друге намене у 
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складу са прописаном процедуром.
9. Исплата додељених средстава врши се у складу са 
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
10. Уз захтев за исплату средстава доставља се и 
документација којом се доказује реализација инвестиције 
за коју се тражи исплата средстава.
11. У случају неиспуњења уговорених обавеза, корисник 
је дужан да на захтев надлежног органа јединице локалне 
самоуправе изврши повраћај подстицаја, односно 
пренетих средстава.

 Корисник подстицајних средстава у обавези је да 
сву документацију која се односи на исплату подстицаја 
чува најмање пет година од дана потписивања уговора.

Број: 401-144/2020-II
Дана: 03.09.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-8/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-8/2020-II од 06. 07. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ из 
Инђије, за реализацију програма стручне праксе за 
8 (осам) незапослених лица са IV степеном стручне 
спреме, у трајању од 6 месеци у укупном износу од 
1.032.000 динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 

послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (два) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 
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 По расписаном јавном позиву дана, 06. 07. 2020. 
године, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, 
поднеo је Захтев за учешће у програму стручна пракса 
ЛАПЗ 2020, број 154-8/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Дом здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ благовремен и да 
испуњава услове за остваривање права на субвенције 
за реализацију програма стручне праксе у складу са 
условима јавног позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-15/2020-II
Дана: 30.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-8/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-10/2020-II од 20. 07. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 

додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ 
из Инђије, за реализацију програма стручне праксе за 3 
(три) незапослена лица са IV степеном стручне спреме, 
у трајању од 6 месеци у укупном износу од 387.000 
динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (три) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
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од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 20. 07. 2020. 
године, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, 
поднеo је Захтев за учешће у програму стручна пракса 
ЛАПЗ 2020, број 154-10/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Дом здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ благовремен и да 
испуњава услове за остваривање права на субвенције 
за реализацију програма стручне праксе у складу са 
условима јавног позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-16/2020-II
Дана: 30.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 56. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), 
Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања број 101-32/2020 од 10. 06. 2020. године и 
тачке III Јавног позива за реализацију програма стручне 
праксе, број 154-8/2020-II од 19. 06. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

О Д Л У К Е
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ БРОЈ 154-16/2020-
II ОД 30. 07. 2020. ГОДИНЕ

I
 Ставља се ван снаге Одлука о додели субвенција 
за реализацију програма стручне праксе број 154-
16/2020-II од 30. 07. 2020. године, којом је Дому здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ из Инђије, додељена 
субвенција за реализацију програма стручне праксе за 3 
(три) незапослена лица са IV степеном стручне спреме, 
у трајању од 6 месеци у укупном износу од 387.000 
динара.

II
 Ова одлука је сачињена у 3 (три) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања.

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
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32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 20. 07. 2020. 
године, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, 
поднеo је Захтев за учешће у програму стручна пракса 
ЛАПЗ 2020, број 154-10/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Дом здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ благовремен и да 
испуњава услове за остваривање права на субвенције 
за реализацију програма стручне праксе у складу са 
условима јавног позива.

 Након доношења Одлуке о додели субвенција за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-16/2020-
II од 30. 07. 2020. године, Дом здравља „Др Милорад 
Мика Павловић“ обратио се дописом број 01-1864/1 од 
05.08.2020. године да лица која су требала бити стручно 
оспособљена, не испуњавају критеријуме за реализацију 
стручне праксе, те да се донета одлука стави ван снаге. 

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-16-2/2020-II
Дана: 12.08.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-18/2020-II од 11. 08. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Адвокат Лазар Бегенишић из Инђије, за реализацију 
програма стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице 
са VII степеном стручне спреме, у трајању од 12 месеци 
у укупном износу од 318.000 динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (три) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
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Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 11. 08. 2020. 
године, адвокат Лазар Бегенишић, Краља Петра Првог 
број 16, Инђија, поднео је Захтев за учешће у програму 
стручна пракса ЛАПЗ 2020, број 154-18/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила Oпштини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев адвоката 
Лазара Бегенишића благовремен и да испуњава услове 
за остваривање права на субвенције за реализацију 
програма стручне праксе у складу са условима јавног 
позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у  

„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-19/2020-II
Дана: 14.08.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

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

 574
 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-9/2020-II од 10. 07. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Центар за социјални рад “Дунав” из Инђије за 
реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци и 1 (једно) незапослено лице са 
VII степеном стручне спреме, у трајању од 5 месеци у 
укупном износу од 450.500 динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
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дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (два) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 10. 07. 
2020. године, Центар за социјални рад “Дунав”, поднеo 
је Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ 
2020, број 154-9/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 

Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Центарa за 
социјални рад “Дунав” благовремен и да испуњава услове 
за остваривање права на субвенције за реализацију 
програма стручне праксе у складу са условима јавног 
позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-14/2020-II
Дана: 21.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-6/2020-II од 30. 06. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Агенција Мијаиловић ДОО Инђија из Инђије за 
реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци у укупном износу од 318.000 
динара;



Број 24, страна број  1109                      Службени лист општине Инђија                      Понедељак 7. септембар 2020.

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (два) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 30. 06. 2020. 
године, Агенција Мијаиловић ДОО Инђија, поднела 
је Захтев за учешће у програму стручна пракса ЛАПЗ 
2020, број 154-6/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Агенцијe 
Мијаиловић ДОО Инђија благовремен и да испуњава 
услове за остваривање права на субвенције за реализацију 
програма стручне праксе у складу са условима јавног 
позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-11/2020-II
Дана: 21.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-5/2020-II од 29. 06. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
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позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Општинска управа општине Инђија из Инђије, за 
реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци у укупном износу од 318.000 
динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (два) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 29. 06. 
2020. године, Општинска управа општине Инђија, 
Цара Душана 1, Инђија, поднела је Захтев за учешће у 
програму стручна пракса ЛАПЗ 2020, број 154-5/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања, НСЗ-
Филијала Сремска Митровица је након извршене 
провере доставила општини Инђија Списак поднетих 
захтева послодаваца који испуњавају услове за 
остваривање субвенције, којим се потврђује да је захтев 
Општинске управе општине Инђија благовремен и да 
испуњава услове за остваривање права на субвенције 
за реализацију програма стручне праксе у складу са 
условима јавног позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-12/2020-II
Дана: 21.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

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



Број 24, страна број  1111                      Службени лист општине Инђија                      Понедељак 7. септембар 2020.

 577
 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-7/2020-II од 02. 07. 2020. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Основни суд у Старој Пазови, судска јединица у 
Инђији за реализацију програма стручне праксе за 
1 (једно) незапослено лице са VII степеном стручне 
спреме, у трајању од 12 месеци у укупном износу од 
318.000 динара;

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 

 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (два) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 

послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.

 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 

 По расписаном јавном позиву дана, 02. 07. 2020. 
године, Основни суд у Старој Пазови, судска јединица у 
Инђији, поднеo је Захтев за учешће у програму стручна 
пракса ЛАПЗ 2020, број 154-7/2020-II.

 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Основног 
суда у Старој Пазови, судска јединица у Инђији 
благовремен и да испуњава услове за остваривање права 
на субвенције за реализацију програма стручне праксе у 
складу са условима јавног позива.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

 Ову одлука је коначна и објављује се у  
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„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
     

Број: 154-13/2020-II
Дана: 21.07.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

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

 578
 На основу члана 13. став 1. тачка 3. Закона о 
запосленима у аутномним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16, 
113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 58. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став 
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19),
 Председник општине Инђија, дана 07.09.2020. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Милан Радуљица, помоћник председника 
општине, разрешава се функције помоћника 
Председника општине за област економског развоја и 
пољопривреде, са даном 07.09.2020. године.

II
 Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-170/2020-II
Дана: 07.09.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

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

 579
 На основу члана 58. став 2. и став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став 
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19),
 Председник општине Инђија, дана 07.09.2020. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Живан Живановић, помоћни истраживач и 
техничар у физици, из Инђије, ПОСТАВЉА СЕ за 
Помоћника Председника општине Инђија за област 
економског развоја и пољопривреде, на период од 4 
(четири) године, почев од 08.09.2020. године.

II
 Именовани из тачке I овог решења сва права, 
обавезе и одговорности из радног односа остварује у 
Општинској управи општине Инђија.

III
 Именовани из тачке I овог Решења обавља 
послове из области за које је постављен на начин 
утврђен Статутом општине Инђија, Одлуком о 
организацији општинске управе општине Инђија и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Инђија и 
Правобранилаштву општине Инђија.

IV
 Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-171/2020-II
Дана: 07.09.2020. године
Инђија

Председник
Владимир Гак, с.р.

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