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На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.
72/09, 81/09 ,64/10 , 24/11, 121/12, 42/13 , 98/13 , 132/14
и 145/14 ) и члана 37.став 1. тачка 27. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О  УТВРЂИВАЊУ  ДОПРИНОСА  ЗА  
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна
и наплате доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, утврђују зоне и врсте намена објеката,
износи коефицијената зоне и коефицијената намене
објекта, метод валоризације у случају плаћања у рате,
критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса,
посебна умањења за недостајућу инфраструктуру
и услови и начин обрачуна умањења за трошкове
инфраструктурног опремања средствима инвеститора
као и друга питања од значаја за обрачун и наплату
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове,
израду геодетских, геолошких и других подлога,
израду планске и техничке документације, програма
за уређивање грађевинског земљишта, расељавање,
уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
						
Члан 3.
Средства за уређивање грађевинског земљишта
обезбеђују се из:
1.доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2.закупнине за грађевинско земљиште;
3.отуђења или размене грађевинског земљишта;
4.претварање права закупа у право својине, у складу

Цена примерка:
Годишња претплата:

са Законом о планирању и изградњи;
5.и других извора у складу са законом; Уређивање
грађевинског земљишта врши се према средњорочним
и годишњим програмима уређивања, које доноси
Скупштина општине.
Члан 4.
Послове на обезбеђивању услова за уређивање,
употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта на територији општине, као и обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
обавља Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија (у даљем тексту: Дирекција), у име и за рачун
општине Инђија.
II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 5.
За уређивање грађевинског земљишта које је
планским актом предвиђено за изградњу објекта, плаћа
се допринос за уређивање грађевинског земљишта ( у
даљем тексту: допринос), у корист општине.
Допринос из става 1. овог члана плаћа инвеститор.
Новчана средства добијена од доприноса за уређивање
грађевинског земљишта су наменска средства и користе
се за уређивање и прибављање грађевинског земљишта
у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре
Члан 6.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у
складу са планским документом комунално опремљено
за грађење и коришћење, на коме је изграђен приступни
пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и
обезбеђени други услови.
Трошкове електродистрибутивне мреже и објеката,
ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем,
мрежу и објекте топлификације и гасификације, сноси
инвеститор и исте посебно уговара са надлежним јавним
предузећима.
Инвеститор сноси трошкове свих радова на
изргадњи инфраструктуре, који нису садржани у плану
детаљне регулације, а налазе се у граници пројекта
препарцелације и парцелације, односно комплекса
инвеститора и изводе се у циљу повезивања објекта
инвеститора са одговарајућим системом мреже
инфраструктуре, у оквиру изградње објекта којима
служе.
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Члан 7.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању
грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса
који врши Дирекција.
Дирекција врши обрачун доприноса на захтев
Општинске управе-Одељења за урбанизам комунално
стамбене послове и заштиту животне средине, који се
са неопходном пројектно-техничком документацијом
за издавање грађевинске дозволе, доставља Дирекцији,
одмах по пријему захтева од стране инвеститора за
издавање грађевинске дозволе.
По пријему захтева и документације из става 2.
овог члана, Дирекција је дужна да најкасније у року
од два дана, достави обрачун доприноса Одељењу за
урбанизам комунално стамбене послове и заштиту
животне средине.

који се граде на истој парцели;
2.за гараже у оквиру главног објекта или у
дворишту,изузев објеката из члана 14. Ове одлуке.

Обрачун из става 1. овог члана, садржи:
1.податке о инвеститору;
2.потребне елементе из локацијских услова;
3.број катастарске парцеле и адресу где се гради објекат;
4.укупну нето површину објекта који је предмет
изградње;
5.коефицијент зоне и коефицијент намене објекта;
6.износ обрачунатог доприноса.

II ЗОНА: Простор мешовитог становања у
Инђији блокови 34, 39, 40 део блока 45 уз улицу Соње
Маринковић и Цара Душана, блокови 51, 52, 53, 54,
57, 58, 59, 60 и 63, југоисточна радна зона у Инђији,
индивидуално становање у блоковима 15, 16, 17, 18, 29,
30. део блока 38, 50, 59, 60, 61, 62, 70, и делови блока 4
уз улицу Новосадски пут и улицу Горчилову, утврђени
Планом генералне регулације насеља Инђија.

Члан 8.  
Износ доприноса утврђује се тако што се основица
коју чини просечна цена квадратног метра станова
новоградње у општини Инђија, према последњим
објављеним подацима органа надлежног за послове
статистике, помножи са укупном нето површином
објекта који је предмет градње израженом у метрима
квадратним и са коефицијентом зоне и коефицијентом
намене објекта утврђеним овом Одлуком.
Уколико није објављен податак о просечној цени
станова новоградње за општину Инђија, допринос из
става 2. овог члана , утврђује се на основу просека износа
просечних цена квадратног метра станова новоградње
у свим јединицама локалне самоуправе истог степена
развијености у складу са законом којим се уређује
регионални развој, за које су ти подаци објављени.
Површина објекта за који се утврђује допринос,
једнака је укупној нето површини објекта који је
предмет градње (из пројектно техничке документације)
израженој у метрима квадратним, а према важећем
стандарду SRPS.U.C2100:2002.
Код објеката-комплекса сложене структуре и садржаја
(сложена постројења и комплекси, инсталациона
постројења и комплекси, аквапаркови,туристичко
забавни паркови и сл), нето површину објекта чини
30% укупне површине коју објекат-комплекс заузима,
изражене у метрима квадратним.
За објекте као што су радиобазне станице, антенски
стубови, мернорегулационе станице и сличне објекте,
нето површину објекта чини
укупна површина
унутар заштитне ограде објекта, изражена у метрима
квадратним.
Нето површина за обрачун доприноса умањује се за
65% и то:
1.за помоћне објекте у функцији главног објекта,а

III ЗОНА: Породично становање,породично
преостало
резиденцијално
становање,породично
становање са радом, остали простор грађевинског
реона насеља Инђиија, осим североисточне радне зоне
утврђено Г.П.Инђија, друштвени центри насељених
места општине Инђија утврђени одговарајућим важећим
планским документом и викенд зоне у општини Инђија
утврђене важећим Просторним планом општине Инђија.

1. ЗОНЕ  

Члан 9.
За утврђивање доприноса одређују се следеће зоне
на територији општине Инђија и то:
I ЗОНА: Зона центра Инђије блокови 26, 27, 28, 38, 41,
42, 43 и 44, Туристичко спотско рекреативне површине
у Инђији блокови 3 и 4, породично и резиденцијално
становање у блоковима 3/1 и 3/2 у Инђији и породично
резиденцијално становање између М22.1 и зоне
микроакомулација „Инђијски поток“ блок 3/1, утврђен
Планом генералне регулације насеља Инђија.

IV ЗОНА: Североисточна радна зона у Инђији
утврђена Планом генералне регулације насеља Инђија.
V ЗОНА: Остали делови грађевинског реона
насељених
места
општине
Инђија
утврђени
одговарајућим
важећим
планским
документом
намењени за породично становање, радне површинезоне и остале намене.
VI ЗОНА: Комплекси и локације у атарима
катастарских општина, утврђени Просторним планом
општине Инђија или другим важећим планским
документом.
2. НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 10.
Намене објеката за које се утврђује допринос, могу
бити:
1.становање: индивидуални и колективни стамбени
објекти, стамбени простор у стамбено - пословним
објектима, објекти за одмор (викенд зоне), пратећи
гаражни простор у овим објектима, изузев објеката из
члана 14. ове одлуке.
2.комерцијална: пословни објекти, хотели,
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угоститељски објекти, локали, трговински објектипростори са пратећим објектима, тржни центри, трговина
на велико,објекти услужног занатства, административни
објекти, банке, осигуравајућа друштва, мењачнице,
канцеларије, кладионице, коцкарнице, бензинске пумпе
са и без натстрешнице, гараже као засебни комерцијални
објекти; трафо станице, мерно регулационе станице,
антенски стубови, радио базне станице; објектипростори пословно –комерцијалног карактера у оквиру
стамбено-пословне, привредно-производне и остале
намене; складишта, стоваришта и магацини у оквиру
комерцијалне и јавне намене (осим код привредно
производне намене);пратећи гаражни простор у овим
објектима, изузев објеката из члана 14. ове одлуке.
3.производна: привредно-производни објекти,
складишта, стоваришта и магацини у оквиру производне
намене, наткривена производна постројења, објекти
производног занатства, индустрије и грађевинарства,
пољопривредни
објекти,
економски
објекти,
канцеларијски у привредно-производним објектима
који није комерцијалног карактера и пратећи гаражни
простор у овим објектима.
4.јавна: објекти намењени за јавно коришћење,
објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних
закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти
за потребе државних органа, органа територијалне
аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали
објекти јавне намене који могу бити у свим облицима
својине (болнице, домови здравља, домови за старе,
објекти образовања, отворени и затворени спортски
и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни
терминали, поште и други објекти), пијаце и објекти простори традиционалних цркава и традиционалних
верских заједница у смислу закона који уређује цркве
и верске заједнице, пратећи гаражни простор у овим
објектима, изузев објеката из члана 14. ове одлуке.
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана,
уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
3. КОЕФИЦИЈЕНТИ
Члан 11.
За утврђивање доприноса одређују се следећи
коефицијенти и то:
1.Коефицијент за зону (Кз):
Урбанистичка зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

Коефицијент зоне
(не може бити већи од 0,1)
0,10
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

Допринос за објекте који се граде дуж улица

		

Петак 13. март 2015.

које деле две зоне, обрачунава се према коефицијенту у
вишој зони.
2.Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта

стамбена

комерцијална
производна
јавна

Коефицијент намене (не
може бити већи од 1,5)
Колективно становање
1,10
Индивидуално становање
0,45
објекти за одмор 0,45
1,50
0,00
0,50

Скупштина општине најкасније до 30.новембра
текуће године утврђује коефицијенте из става 1 овог
члана.
Члан 12.
Износ доприноса утврђује се према следећој
формули:
Д= О x Пн x Kз  x Kн
Д – укупна висина доприноса након обрачуна,
О—основица-просечна цена квадратног метра
станова новоградње у општини Инђија, према
последњим објављеним подацима органа надлежног за
послове статистике(у динарима),
Пн-укупна нето површина објекта за који се
обрачунава допринос у m2,
Кз-коефицијент Зоне утврђен чланом 11. ове
одлуке, 			
Кн-коефицијент намене утврђен чланом 11. ове
одлуке.
Члан 13.
Уколико је грађевинско земљиште непотпуно
опремљено комуналном инфраструктуром, а која не
представља неопходан услов за функционисање објекта
који се гради, обрачунат допринос умањује се за
одређени проценат и то:
Недостајућа комунална
инфраструктура
приступни пут
водоводна мрежа

Проценат умањења
20%
10%

Члан  14.
Допринос се не обрачунава за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге
инфраструктуре, производне и складишне објекте,
подземне етаже објеката високоградње (простор намењен
за гаражирање возила, подстанице, трафостанице,
оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже
које се користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе.
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Под подземном етажом у смислу ове одлуке,
подразумева се свака етажа која на коти 1,50m изнад
нивоа готовог пода има околно тло чија је дужина већа
од 2/3 дужине зидова по спољашњем обиму етаже.
Члан 15.
За изградњу објеката који су од посебног значаја
за развој општине, допринос се може мисумањити на
предлог Општинског већа а на основу појединачног
акта Скупштине општине.
Умањење из става 1. овог члана не односи се
на објекте станоградње,осим за објекте социјалног
становања код којих је инвеститор Република Србија,
Аутономна покрајна Војводина или општина Инђија.
Члан 16.
Допринос се плаћа уколико се намена објекта,
односно дела објекта мења из једне у другу намену
објекта, за коју је прописан већи износ доприноса.
Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и
реконструкцију у оквиру постојећег габарита и волумена
објекта изграђеног у складу са законом, без повећања
укупне нето површине и без промене намене, не плаћа
допринос.
Члан 17.
Уколико у току изградње настану измене у односу
на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу
површину обавезан је да уз захтев за измену грађевинске
дозволе, достави нови пројекат односно сепарат,
на основу којег ће се сачинити обрачун доприноса
за разлику у површини, који ће бити саставни део
измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 18.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је
изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог
објекта на истој локацији, плаћа допринос само за
разлику у броју квадрата корисне површине између
објекта који планира да изгради и објекта који се уклања,
узмајући у обзир намену објекта.
Легалност и површина објекта из става 1 овог
члана доказује се: изводом из Листа непокретности
односно изводом из земљишних књига, грађевинском
и употребном дозволом или актом надлежног одељења
да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу
није било потребно издавање грађевинске дозволе.
Уколико наведене исправе не садрже податке о
површини објекта, иста се утврђује на основу акта
надлежног одељења, или техничке документације која
је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или
на основу Записника сачињеног на лицу места од стране
овлашћеног лица Општинске управе.
III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 19.
Допринос утврђен у складу са овом одлуком,
инвеститор може платити једнократно или на рате.
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Инвеститор који допринос плаћа једнократно, има
право на умањење од 30%, а дужан је извршити уплату
доприноса у целости најкасније до подношења пријаве
радова, с тим што ће се утврђени износ доприноса
из Решења о грађевинској дозволи , ускладити са
индексом потрошачких цена у Републици Србији,
према објављеним подацима надлежне организације за
послове вођења статистике.
Инвеститор који допринос плаћа у ратама, може
исти платити у 36 једнаких месечних рата, с тим што ће
се утврђени износ доприноса из Решења о грађевинској
дозволи , ускладити са индексом потрошачких цена
у Републици Србији, према објављеним подацима
надлежне организације за послове вођења статистике,
уз усклађивање на исти начин сваке рате на месечном
нивоу.
Инвеститор из става 3. овог члана дужан је прву
рату уплатити најкасније до подношења пријаве радова
и истовремено као средство обезбеђења плаћања
доприноса достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на
први позив, без приговора која гласи на укупан износ
недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити
дужи три месеца од дана доспећа последње рате или
2.успостави хипотеку на објекту који вреди најмање
30% више од укупног износа недоспелих рата, у корист
општине Инђија. У случају плаћања доприноса на
рате, инвеститор који гради објекат чија укупна бруто
развијена грађевинска површина не прелази 200м² и
који не садржи више од две стамбене јединице, није
у обавези да поднесе средства обезбеђења плаћања из
става 4. овог члана.
Уколико инвеститор из става 3. овог члана, не
измири укупно четири доспеле рате,целокупни износ
утврђеног доприноса, доспева за наплату.
Члан 20.
Износ, начин плаћања доприноса и средство
обезбеђења у случају плаћања на рате, саставни део су
решења о грађевинској дозволи.
Када надлежно одељење Општинске управе, по
захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед
промена у току грађења, саставни део тог решења мора
бити и нови обрачун доприноса.
Решење о употребној дозволи мора садржати коначни
обрачун доприноса.
Члан 21.
Након достављања Решења о грађевинској дозволи,
пре уплате доприноса сагласно члану 19. ове Одлуке,
а најкасније пре пријаве радова, инвеститор је дужан
да од Општинске управе- Одељења за утрђивање и
наплату јавних прихода прибави обрачун валоризоване
вредности утврђеног доприноса, као и да достави
писменио изјашњење о начину плаћања утврђеног
доприноса из члана 19. став 1. ове Одлуке.
На захтев инвеститора, Одељење за утрђивање и
наплату јавних прихода, издаје потврду о извршеном
плаћању доприноса у целости, односно уплати прве
рате ако се плаћање доприноса врши на рате.
Одељење из става 1. овог члана, доставља Дирекцији
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извештаје о наплаћеном доприносу квартално као и по
захтеву исте.
Члан 22.
Уколико инвеститор не измири доспели износ
доприноса у прописаном року, наплата доприноса,камате
и трошкова принудне наплате извршиће се принудним
путем, у складу са Законом о преском поступку и
пореској администрацији.
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан  23.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу
ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа
на основу кога се могу издати локацијски услови,
односно грађевинска дозвола, може се припремити,
односно опремити и средствима физичких или правних
лица( у даљем тексту: инвеститор).
Инвеститор
подноси
Дирекцији, предлог о
финансирању
припремања,
односно
опремања
грађевинског земљишта.
Дирекција је дужна у року од 15 дана од дана пријема
предлога из става 2. овог члана, поступити по истом.
Уз предлог о финансирању инвеститор прилаже:
1. правоснажне локацијске услове,
2. доказ о решеним имовинско – правним односима
за парцелу на којој намерава да гради објекат,
3. копију плана за парцеле,
4. предлог динамике и рокова изградње.
Члан  24.
Ако Дирекција утврди да је предметна локација
у обухвату планског документа на основу кога се могу
издати локацијски услови односно грађевинска дозвола
и да је подносилац предлога власник грађевинског
земљишта, припрема Елаборат о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта
и сачињава услове о финансирању заједничког
припремања односно опремања грађевинског земљишта.
Члан 25.
Уколико инвеститор прихвати услове из члана 24.ове
одлуке, Дирекција ће предлог о финансирању заједничког
припремања односно опремања грађевинског земљишта
са предлогом уговора о заједничком припремању
односно опремању грађевинског земљишта, доставити
Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
Предлог Уговора из става 1. овог члана садржи
следеће:
1. податке о локацији, односно зони у којој се планира
опремања грађевинског земљишта;
2.податке из планског документа и техничке услове
за изградњу;
3.податке из програма уређивања грађевинског
земљишта;
4.границе локације која се припрема, односно опрема
са пописом катастарских парцела;
5. динамику и рок изградње;
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6. обавезу Дирекције да обезбеди стручни надзор у
току извођења радова;
7.одређивање учешћа сваке уговорне стране
у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других средстава;
8.одређивање објеката који се граде и који ће прећи у
јавну својину општине;
9. одређивање износа учешћа физичког односно
правног лица у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен
за
износ доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;
10. вредност земљишта које инвеститор уступа
општини за изградњу инфраструктурних објеката;
11. средства обезбеђења за испуњење обавеза
уговорних страна.
Члан 26.
Одлука Скупштине општине о прихватању предлога
о финансирању заједничког припремања односно
опремања грађевинског земљишта, садржи и овлашћење
Дирекције за закључење предложеног уговора из члана
25.ове Одлуке.
Уговор из става 1. овог члана, Дирекција ће
закључити у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке Скупштине општине о прихватању предлога
о финансирању заједничког припремања односно
опремања грађевинског земљишта.
Члан 27.
Износ учешћа инвеститора у финансирању
припремања
односно
опремања
грађевинског
земљишта, умањује се за износ припадајућег доприноса
за уређивање грађевинског земљишта.
VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Инвеститори који су закључили уговоре
са Дирекцијом, пре ступања на снагу ове одлуке,
о регулисању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у обавези су да плаћају накнаду за уређивање
грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим
уговором.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
одредбе од члана 75 до члана 96. Одлуке о грађевинском
земљишту («Службени лист општина Срема» број 15/10,
21/10, 30/11).
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:43-3/2015-I
			
Председник
Дана:13.марта2015.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 28. и 32. Закона о легализацији
објеката (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број
95/2013), члана 37. став 1. тачка 27. Статута општине
Инђија – пречишћен текст (‘’Службени лист општинe
Инђија’’, број 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 13. марта 2015. године, донела је:
OДЛУКУ
O МЕРИЛИМА  ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПЦИМА
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о мерилима за обрачун висине накнаде
за уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката (у даљем тексту: Одлука)
прописују се мерила за одређивање висине накнаде
за уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката, висина накнаде, услови под
којима се може остварити право на умањење накнаде,
као и услови и начин плаћања накнаде.
Члан 2.
Власник објекта изграђеног без грађевинске дозволе
односно одобрења за изградњу плаћа накнаду за
уређивање грађевинског земљишта.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације објеката регулише се Уговором
о уређивању грађевинског земљишта који Инвеститор
закључује са ЈП “Дирекција за изградњу општине
Инђија” (у даљем тексту: Дирекција).
II МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Члан 3.
Мерила за одређивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације
објеката прописују се на основу критеријума који су
утврђени Законом о легализацији објеката, тј. на основу:
- степена комуналне опремљености,
- годишњих програма за уређивање грађевинског
земљишта,
- урбанистичке зоне,
- намене и
- површине објекта.
Члан 4.
За одређивање основне висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације
објеката дефинисана овом Одлуком у смислу
урбанистичке зоне, намене и површине објекта као
и степена комуналне опремљености, примењују се
мерила прописана Одлуком о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта на територији
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општине Инђија.
Подела на зоне према степену комуналне
опремљености као и ближе одређење намене објекта
у смислу ове Одлуке, одређују се применом Одлуке
о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта на територији општине Инђија.
Површина објекта - простора за који се утврђује
накнада за уређивање грађевинског земљишта једнака је
укупној нето површини објекта који је предмет градње
изражен у метрима квадратним, а према СРПС У.Ц2.100:
2002.
III ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Члан 5.
Власник објекта изграђеног односно реконструисаног
или дограђеног без грађевинске дозволе, односно који
се користи без употребне дозволе, који је захтев за
легализацију поднео у складу са законом, а Општинска
управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине у складу са Законом
о легализацији („Службени гласник РС“ број 95/13),
утврди да постоји могућност легализације објекта,
плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта,
која се обрачунава у складу са одредбама ове одлуке
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступцима легализације објеката регулише се Уговором
који власник објекта изграђеног без грађевинске
дозволе, односно одобрења за изградњу закључује са ЈП
“Дирекција за изградњу општине Инђија”.
Члан 6.
Основна висина накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације обрачунава се по
методологији и на начин утврђен Одлуком о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта на
територији општине Инђија и она је једнака износу
доприноса за уређивање грађевинског земљишта за
конкретни објекат.
Изузетно од претходног става, за производне и
складишне објекте основна висина накнаде за уређивање
грађевинског земљишта утврђује се у износу као за
објекте јавне намене.
На основну висину накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, власник бесправно саграђеног
објекта може остварити право на умањење накнаде у
висини, на начин и у поступку утврђеном Законом о
легализацији објеката (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 95/2013), и овом Одлуком.
IV УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ
ОСТВАРИТИ ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације породичних стамбених објеката
до 200m2 бруто развијене грађевинске површине и
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посебних делова стамбених објеката (станова) може да
се умањи за одређене категорије лица, а под условима
прописаних овом Одлуком.
Право на умањење накнаде из става 1. овог члана
могу да остваре лица која су изградњом или куповином
стамбених објеката описаних у ставу 1. овог члана
трајно решавала своје стамбено питање и ако они или
чланови њихових породичних домаћинства немају другу
непокретност за становање, ако је власник бесправно
саграђеног објекта инвалид прве категорије, самохрани
родитељ или који је корисник новчане социјалне помоћи
–радно неспособно лице.
Лица из става 2. овог члана могу остварити право
на умањење накнаде под условом да су изградњом или
куповином стамбених објеката описаних у ставу 1. овог
члана трајно решавала своје стамбено питање и ако они
или чланови њихових породичних домаћинства немају
другу непокретност за становање.
Породичним домаћинством из става 2. овог члана
сматрају се лица која са власником објекта изграђеног
без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу
живе у заједничком домаћинству (брачни друг или
лице које са власником објекта живи у ванбрачној
заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена
или пасторчад и друга лица која је власник објекта или
његов брачни друг дужан да по закону издржава а која
са њим станују у истом стану, односно породичној
стамбеној згради).
Умањење накнаде за посебне категорије лица
утврђене овим чланом износи 20%.
Члан 8.
Испуњеност услова за умањење накнаде из члана 6
ове Одлуке . утврђује се на основу Уверења које издаје
надлежно одељење Општинске управе Општине Инђија
и које се прилаже као доказ приликом подношења
захтева за закључење уговора о накнади за уређивање
грађевинског земљишта.
Уз захтев за издавање Уверења о испуњености услова
за умањење накнаде прилаже се:
фотокопије Преписа листа непокретности,
фотокопије овереног Уговора о купопродаји објекта и
др. из којих се може утврдити да је бесправни градитељ,
односно уговарач држалац објекта који је предмет
легализације;
изјава лица које је поднело захтев за легализацију
да је трајно решавало своје стамбено питање;
потврде надлежног Одељења за утврђивање
и наплату јавних прихода, да подносилац захтева и
чланови његовог породичног домаћинства немају другу
непокретност на територији општине Инђија.
Уверења МУП-а Р. Србије, надлежне Полицијске
управе- Пријавно-одјавне службе о пребивалишту
подносиоца захтева и чланова његовог породичног
домаћинства.
Поред документације из претходног става овог
члана, инвалиди прве категорије, самохрани родитељи
и корисници социјалне помоћи прилажу и одговарајуће
потврде (уверења) надлежних органа или организација
којима потврђују наведени статус и то:
за инвалиде прве категорије уверење надлежног
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органа општинске управе.
за самохране родитеље Судска пресуда и Извод
из матичне књиге рођених.
за кориснике социјалне помоћи Решење Центра
за социјални рад.
V УСЛОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа
се једнократно или у једнаким месечним ратама у
периоду до 60 месеци.
Власник бесправно саграђеног објекта накнаду за
уређивање грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
једнократно у целости са умањењем у износу од
30% или
у 60 месечних рата, уз усклађивање рата, на
кварталном нивоу, са индексом потрошачких цена према
подацима Републичког завода за статистику.
Право на умањење у износу од 30% има и власник
бесправно саграђеног објекта који плаћање врши у
ратама у случају једнократног плаћања преосталих
недоспелих рата, а на основу обрачуна испостављеног
од стране Дирекције.
Члан 10.
Рате ће се усклађивати према званично објављеном
показатељу раста потрошачких цена Завода за статистику
Републике Србије, за период од базног датума обрачуна
доприноса до последњег дана у кварталу, а свака следећа
промена ће се обрачунавати квартално, и уплаћивати до
15. у месецу.
Плаћање рата инвеститор врши на основу обрачуна и
обавештења испостављеног од стране Дирекције.
За период кашњења у плаћању, инвеститору се
обрачунава камата на начин и у складу са Законом.
Члан 11.
У случају плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на рате, власник је дужан
да приликом закључења уговора, достави један од
инструмената обезбеђења плаћања и то: доказ о праву
својине на непокретности и сагласност за стављање
хипотеке на исту; неопозиву банкарску гаранцију „без
приговора“ и наплативу „на први позив“ ; неопозиво
уговорно овлашћење; менице или други инструмент
обезбеђивања плаћања који се одреди при уговарању.
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Решавање по захтевима за уговарање накнаде
за уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације објеката који су поднети ЈП „Дирекција за
изградњу општине Инђија до дана ступања на снагу ове
одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке.
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да
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важе одредбе члана 97,98, 98а, 99,100 и 101 Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист општина
Срема бр. 15/10)
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:43-2/2015-I
Дана:13.марта 2015.године
И н ђ и ј а		

Председник,
Александар Ковачевић,с.р.

61
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 77. став 1. Закона о култури („Сл.гласник РС“,
број 72/09) и члана 37. став 1 тачка 6. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
О  Д  Л  У  К  У
О СУФИНАНСИРАЊУ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА  ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА
КАО ДРУГОГ СУБЈЕКТА У КУЛТУРИ
I
Привредном друштву за извођачке и продуцентске
делатности, маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР
ДОО ИНЂИЈА Војводе Степе 40/А, суфинансираће се
текући расходи и издаци у 2015. години, као другом
субјекту у култури који својим програмима трајније
задовољава културне потребе грађана на територији
општине Инђија.
II
Средства за суфинансирање текућих расхода и
издатака одобравају се, у зависности од стопе извршења
буџета, у износу до 3.000.000,00 динара (словима:
тримилионадинара), и иста су обезбеђена у буџету
општине Инђија за 2015. годину.
III
Овлашћује се Председник општине да са Привредним
друштвом за извођачке и продуцентске делатности,
маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО
ИНЂИЈА закључи уговор о суфинансирању текућих
расхода и издатака за 2015. годину.
IV
Привредно друштво за извођачке и продуцентске
делатности, маркетинг и услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР
ДОО ИНЂИЈА, дужно је да у року од 15 дана по
завршетку програма за који су додељена буџетска
средства, а најкасније до краја текуће године, поднесе
извештај о реализацији културног програма и достави
доказе о наменском коришћењу финансијских средстава
Скупштини општине Инђија.
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V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА
Број:40-309/2015-I 		
Дана:13.марта 2015.године
И н ђ и ј а		

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 59.став 1. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник РС“, број 129/07),
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 13.марта 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ 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
5/2014), у члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине спроводи
обједињену процедуру за издавање локацијских
услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова;
издавање употребне дозволе; за прибављање услова
за пројектовање, односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа
и других докумената које издају имаоци јавних
овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно
за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе
и употребне дозволе из њихове надлежности, као и
обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну
мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту (у
даљем тексту: обједињена процедура), врши управне
и друге послове у непосредном спровођењу закона и
других прописа чије је непосредно спровођење поверено
Општини у области урбанизма, комунално стамбеној
области и области заштите животне средине.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-56/2015-I
Дана:13.марта 2015.године
И н ђ и ј а		

Председник,
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености («Службени
гласник РС» број 36/09 и 88/10), и члана 37. став 1. тачка
4. Сатута општине Инђија («Службени лист општине
Инђија» - преч. текст, број 9/13) и Мишљења Савета
за запошљавање општине Инђија, бр.06-27/2015-II-2 од
09.марта 2015. године,
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 13. марта 2015. године доноси,
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Локалним акционим планом запошљавања општине
Инђија за 2015. годину дефинишу се циљеви и
приоритети политике запошљавaња и утврђују се
програми и мере које ће се реализовати у 2015. години,
како би се достигли постављени циљеви и омогућило
повећање запослености на територији општине Инђија.
ЛАПЗ представља операционализацију Стратегије
одрживог развоја општине Инђија у периоду 2015 – 2020.
2015-2020. године („Службени лист општине Инђија”,
број 14/14), а у изради овог документа и дефинисању
циљева и приоритета политике запошљавања
учествовали су социјални партнери, релевантне
институције и остале заинтересоване стране.
Циљ израде локалног акционог плана је, пре свега:
•
Побољшање услова на тржишту рада и
унапређење институција тржишта рада,
•
Подстицање запошљавања и социјалног
укључивања теже запошљивих лица,
•
Постизање промене структуре незапослених
лица у циљу прилагођавања потребама на тржишту
рада, унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у
људски капитал,
•
Спровођење нових институционалних форми
решавања питања запошљавања,
•
Развој предузетништва.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, утврђена је могућност да локална
самоуправа, која у оквиру Локалног акционог плана
запошљавања, обзбеђује више од половине средстава
(мин. 51%) потребних за финансирање одређеног
програма или мера активне политике запошљавања,
може по расписаном конкурсу Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике и конкурсу
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање
и равноправност полова, поднети захтев за учешће у
суфинансирању предвиђених програма и мера.
Услов за одобравање средстава за суфинансирање
програма и мера активне политике запошљавања је да
локална самоуправа има:
•
Формиран локални савет запошљавања,
•
Донет годишњи Локални акциони план
запошљавања,
•
Обезбеђено више од половине потребних
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средстава за финансирање одређеног програма или
мера, и
•
Усклађене програме и мере са приоритетима
и циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада.
Акциони план садржи све елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, а који се односе на:
•
Макроекономски оквир за стварање и примену
политике запошљавања,
•
Стање и токове на тржишту рада,
•
Циљеве и приоритете политике запошљавања,
•
Програме
и
мере
активне
политике
запошљавања за наредну годину, са одговорностима за
њихово спровођење и потребним средствима,
•
Финансијски оквир за политику запошљавања и
изворе финансирања,
•
Носиоце послова реализације Акционог плана,
•
Категорије теже запошљивих лица које имају
приоритет у укључивању у мере активне политике
запошљавања,
•
Индикаторе успешности реализације програма
и мера.
1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Инђија се налази у АП Војводини на
јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема и простире се на површини од 385 км².
Према последњем попису (2011. год.) општина Инђија
има 47.433 становника. Територију општине Инђија
пресецају друмски и железнички правци Паневропског
коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка
пруга Београд - Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Развијена инфраструктура, ефикасна локална
администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација
са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни
предуслов за економски развој општине.
Општина Инђија се налази у АП Војводини на
јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема и простире се на површини од 385 км².
Према последњем попису (2011. год.) општина Инђија
има 47.433 становника. Територију општине Инђија
пресецају друмски и железнички правци Паневропског
коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка
пруга Београд - Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Развијена инфраструктура, ефикасна локална
администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација
са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни
предуслов за економски развој општине.
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СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

ПРИВРЕДА

Успех локалне заједнице све више зависи од њене
способности да се прилагоди динамичним условима
државне и међународне тржишне привреде. Стратешко
планирање локалног привредног развоја, заједнице
користе како би повећале економски капацитет,
побољшале услове за инвестирање, повећале
продуктивност и побољшале конкурентност локалних
привредних субјеката, предузећа и радника, као и своју
конкуренетност у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот својих
чланова, створи нове економске прилике и бори се против
сиромаштва, данас зависи од способности заједнице да
схвати процес локалног економског развоја, да наступа
стратешки на тржишту које се брзо мења и на коме расте
конкуренција.
Сврха локалног економског развоја (ЛЕР), као и
стратегије ЛЕР-а, је да повећа привредни капацитет
локалног подручја да би се побољшала привредна
будућност и квалитет живота свих становника. То је
процес у коме се јавни, пословни и невладин сектор
удружују да би заједнички радили на стварању бољих
услова за економски раст и стварање нових радних места.
Стратешко планирање усмерено је на уједначавање
развоја, ангажовање локалних ресурса, повећавање
продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије је
индустрија, у којој доминирају мала и средња предузећа
и велики број предузетничких радњи. У циљу обезбеђења
уређеног простора за интензивни развој индустрије и
предузетништвa, Генералним урбанистичким планом
Инђије одређене су две урбанистичке целине – зоне у
североисточном и југоисточном делу Инђије, укупне
површине од око 800 hа, чиме су створени основни
предуслови за спровођење Стратегије одрживог развоја
Општине Инђија.
Индустријске зоне су две потпуно функционалне
целине, инфраструктурно опремљене у складу са
потребама постојећих и будућих инвеститора, које
при том имају изузетан географско-саобраћајни
положај (близина Београда 42 km, Новог Сада 35 km,
Аеродрома “Београд” 35 km, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75:
Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд - Загреб,
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија
- Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија
– Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала
и атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони
планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање
радних зона омогућило је изградњу нових капацитета
као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што
се пре свега одражава на квалитет животне средине у
насељу, као и на квалитет услова рада и производње.

У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно
је измењена структура привредних субјеката како по
делатностима, тако и по броју и величини привредних
друштава. Традиционалне делатности, које су биле
носиоци привредних активности у периоду до 2000.
године, су у овом процесу практично престале да постоје
(текстилна индустрија, прерада коже, производња
намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су
опстале само у области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији
су отворене фабрике, углавном страних инвеститора, са
потпуно новим делатностима, као што су производња
цигарета, производња делова за ауто индустрију,
прехрамбена индустрија, производња пумпи за воду,
производња опреме за коришћење ТНГ, прерада бимасе,
производња потпуно нових савремених материјала
за грађевинску индустрију, нове услужне делатности
и изградња објеката у области трговине - тржних и
пословних центара новог типа са садржајима који
значајно унапређују услове живота свих грађана
општине инђија.
У привреди општине Инђија, данас доминирају микро
и мала привредна друштва која чине 95,9 % укупног
броја привредних друштава (средња 2,9 % и велика
привредна друштва 1,1 % укупног броја привредних
друштава, према класификацији АПР), а која су знатно
флексибилнија на изазове тржишне привреде, што је
омогућило да се последице светске економске кризе
минимално одразе на њихово пословање.
Инђија је општина са великим бројем малих и
средњих предузећа и дугом традицијом предузетништва.
У општини Инђија. Према званичним извештајима АПР,
стање броја привредних друштава и предузетничких
радњи је следећи:
Број привредних друштавa
Статус/година

2011. 2012.

2013. 2 0 1 4 .
(30.09.)
682
708
41
35

01. Aктивних
625
642
02. Новооснованих
47
52
03.Брисаних/
71
28
10
3
угашених
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на
период 01.01 - 30.09.2014. године
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Број предузетника
Статус/година
01. Aктивних
02. Новооснованих
03. Брисаних / угашених

2011.
1.569
202
252

2012.
1.516
172
224

2013.
1.411
186
298

2014. (30.09.)
1.449
142
110

* Извор: АПР - Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.09.2014. године
Услови тржишног пословања опредељују делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају привредна
друштва из области трговине, прерађивачке индустрије и услужних делатности, што је приказано у следећим
табелама:

Структура делатности предузетника у општини Инђија прати разој локалне привреде и усклађује са тржишним
потребама, пре свега локалне привреде.
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Општина Инђија, различитим мерама подстицаја доприноси сталном унапређењу пословања постојећих микро,
малих и средњих предузећа и предузетника, привлачењу нових инвеститора, отварању нових привредних друштава
и предузетничких радњи, а пре свега кроз:
• Јачање финансијске подршке укључивањем великог броја привредних субјеката у програме фондова за
развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција Владе РС (за нове инвестиције, за ново запошљавање, за
пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових технологија и сл.),
• Јачање капацитета и унапређење ефикасности општинске администрације,
• Јачање комуникације са привредним субјектима, подршка и активно укључивање у спровођење мера утврђених
Стратегијом привредног развоја Општине,
• Прављење базе података о расположивом стручном особљу, о локалним компанијама, новим домаћим и страним
инвеститорима,
• Едукацију радне снаге и прилагођавањем специјализованих послова потребама тржишта, и сл.
Предузетништво
Традиционална карактеристика привреде Инђије је развијена предузетничка иницијатива, која је у пуној мери
извршила прилагођавања измењеној привредној структури и новим стандардима и захтевима тржишта, како у општини
Инђија, тако и у Републици Србији. Према евиденцији АПР, у Инђији је укупно регистровано 1.592 активне предузетничке
радње.
У овој области доминирају различите услужне делатности, као што су угоститељство, трговина, зантске услуге
и сл., док је у области производног занатства највећа заступљеност у металском сектору, производњи делова за ауто
индустрију од гуме и метала, као и области производње производа од пластике.
Пољопривредна газдинства
Посебан облик организованог обављања делатности су пољопривредна газдинства, која се воде у Регистру
пољопривредних газдинстава код Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Укупан број регистрованих
пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија је 2.294, од којих је 1.500 активно.
Поред традиционалне ратарске производње, која је доминирала у области пољопривреде, присутан је тренд развоја
осталих грана пољопривредне производње, као последица значајних мера субвенција и повољних кредитних линија
усмерених на развој ове области. Посебно су значајна улагања у набавку нове савремене механизације, подизање нових
воћњака и винограда, пластеника, као и капацитета за чување и складиштење воћа и поврћа (хладњаче).
2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
У измењеним условима привредне структуре, нови инвеститори, поред високих технологија постављају нове захтеве и
стандарде рада и запошљавања. У циљу испуњавања нових стандарда, све институције које се баве запошљавањем, врше
прилагођавања и спроводе мере политике активног запошљавања кроз различите облике преквалификације, доквалификације
и стручног оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили незапосленим лицима могућност да равноправно учествују
на све захтевнијем тржишту рада.
На основу анализа НСЗ, општа карактеристика стања на тржишту рада у Републици Србији је:
• Неусаглашеност понуде и тражње радне снаге,
• Висока незапосленост,
• Неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
• Велико учешће дугорочно незапослених лица,
• Висока стопа незапослених младих лица,
• Ниска мобилност радне снаге,
• Велики број ангажованих лица у сивој економији,
• Велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама.
Промена слике стања на тржишту рада захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области прилагођавања школских
програма, ширења мреже школских институција на подручја изван традиционалних универзитетских центара, организованих
едукативних програма усклађених са захтевима и потребама тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња саобраћајне
инфраструктуре и сл.) како би се и на микро нивоу (општине) могле такође извршити промене неопходне за будуће задовољавање
тражње у кадровима којих у садашњим условима нема међу незапосленим лицима на евиденцији НСЗ.
Година

Укупно

Правна лица

Приватни предузетници

Укупно

Жене

% учешћа жена

Укупно

Жене

% учешћа жена

Укупно

Жене

% учешћа жена

2012.

8.801

4.398

50,0

6.172

3.344

54,2

2.630

1.054

40,1

2013.

9.070

4.506

49,7

6.471

3.474

53,7

2.599

1.032

39,7

2014.
(31.03.)

9.722

4.976

51,2

6.898

3.814

55,3

2.824

1.162

41,1

Извор: РЗС 03/2014
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Поред наведеног броја формално запослених, могу се сматрати запосленим и лица која се баве пољопривредом,
у оквиру регистрованих пољопривредних газдинстава и која су пријављенаљ на обавезно социјално осигурање, а
којих у општини Инђија има око 2000.
У 2014. години карактеристично је значајно учешће жена у структури укупно запослених код правних лица које
чине 55,3 %, док је у области предузетништва учешће жена у укупном броју запослених свега 41,1 %.
У циљу потпуног сагледавања радних активности становништва и утврђивања радног контигента, НСЗ спроводи
два пута годишње у марту и октобру Анкету о радној снази (АРС), која је потпуно усаглашена са препорукама и
методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, већ се радни статус
тог лица одређује на основу сварне активности коју је оно обављало у посматраном периоду. Према класификацији
професионалог статуса запослених лица, запослена лица су:
•
•
•

самозапослени,
запослени радници, и
помажући чланови домаћинства.

На основу АРС реално се сагледава стопа активности становништва, стопа запослености, стопа незапослености
и стопа неактивности, што представља основ за планирање мера којима се значајније подстиче запошљавање у
укупна радна активност.
НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Значајне промене у структури привреде Инђије, одразиле су се позитивно на кретање незапослености, које је
достигло максимум 2003. године (евидентирано 9.540 незапослених лица).
Доношењем стратешког плана општине Инђија, као и стратешким опредељењем за развој привредних
капацитета путем стварања услова за нова инвестициона улагања, посебно страних инвеститора дала су резултате и
у сталном порасту запослености, односно значајном смањењу броја незапослених лица, чији је број према званичној
евиденцији НСЗ крајем новембра 2014. године био је 3.560, од чега жена 1.708 (47,97%).
У општини Инђија, присутан је константан тренд смањивања броја незапослених лица на евиденцији НСЗ, чему
највише доприноси раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст привредних активности код предузетника
и локалних привредних друштава.

Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених лица на евиденцији службе, око 80 % незапослених
лица имају карактер активних тражилаца посла, а остали нису исказивали интересовање за укључивање у мере
активног запошљавања које спроводи НСЗ.
Структура незапослених лица према степену стручне спремe
Неповољна квалификациона структура незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, обзиром да од
укупног броја незапослених лица 29,3 % има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу посебних програма
обуке као услов за запошљавање ових категорија незапослених лица. На основу података НСЗ најзаступљенија je
категорија незапослених лица са III и IV степеном стручне спреме (58,3 % од укупног броја).
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У структури незапослених лица према сатосној доби
и полној структури уочљиво је да број незапослених
лица женског пола је изразитији у категоријама старосне
доби између 25 и 54 године живота, док код мушкараца
је изразитија незапосленост у најмаћим и најстаријим
старосним групама.

Заступљеност жена на евиденцији незапослених лица
је изразитија са већим степеном стручне спреме, што је
одраз неусклађености потреба локалног тржишта рада,
структуре расположивих образовних профила у систему
средњошколског система образовања у Инђији и личних
опредељења ученика према занимањима за која ће у
будућности интересовање послодаваца бити све мање.
Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ, где је близу
половине незапослених лица
старије од 45 година (45,59 %), намеће обавезу
израде посебних програма обуке и мера за подстицај
запошљавања ових категорија незапослених лица.

Положај Рома на тржишту рада
Од укупног броја пријављених на евиденцију
незапослених код НСЗ у општини Инђија, 31 лице се
изјаснило да припада Ромској популацији, међутим
претпоставља се да је тај број знатно већи. Роми
представљају посебно осетљиву групу на тржишту
рада. Највећем броју радно способних лица ромске
националности недостаје адекватно образовање и обуке.
У том смислу НСЗ и Општина Инђија ће посебну пажњу
посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем
организовања Јавних радова, обука ради мотивисања
незапослених лица ромске популације за активно
тражење посла и кроз укључивање у програме активне
политике запошљавања.
Слободна радна места и запошљавање

Кретање броја незапослених лица према старосним
категоријама указује на потребу посебног ангажовања
на решавању питања запошљавања категорија
незапослених лица старијих од 55 година, обзиром
да и поред мера подстицаја које су на располагању
послодавцима за запошљавање ових категорија лица,
уочава се константни раст незапослених лица ове
старосне групе. Структура учешћа старосних груп
незапослених лица у укупном броју на евиденцији НСЗ
у периоду 2010. – 2014. године дат је у следећој табели:

У наредном периоду, поред присутне флуктуације
запослених лица код активних привредних субјеката,
којом се перманентно побољшава квалификациона
структура запослених и смањује просечна старост
запослених лица, реализацијом нових инвестиционих
пројеката страних инвеститора, као што су изградња
фабрике Индонежанског инвеститорa „Indoadriatic Industry“, изградња друге фазе „Embassy“ IT
park-a, проширење капацитета производње немачког
инвеститора „ИГБ Аутомотиве“, данског „Грундфос“-а
и других, очекује се даље значајно смањивање броја
незапослених лица. Имајући у виду најављене потребе
нових инвеститора за одређеном структуром потребних
знања и вештина, које незапослена лица морају
поседовати, неопходно је прилагођавање програма
обуке, како кроз редовно школовање, тако и додатне
едукативне програме, кроз које би се незапослена лица
оспособила за запошљавање код нових послодаваца.
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новчане

накнаде

на

основу

Велики број престанака радног односа, као
последица спроведених поступака стечаја, ликвидације,
утврђивања технолошких вишкова у привредним
друштвима или на други Законом прописан начин о
правима запослених на новчану накнаду, условио је и
велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује
НСЗ незапосленим лицима. Тренд смањења броја
корисника новчане накнаде по основу незапослености
указује на чињеницу опоравка привреде и раста тражње
на тржишту рада, односно стварања услова за поновно
запошљавање незапослених лица.
Преглед броја корисника новчане накнаде по
основу незапослености у периоду 2012-2014. год.

Ред.
број

Година
(стање
на крају
године)

Број
корисника

Просечни мeсечни
износ исплаћ. новчане
накнаде

1.

2012

324

4.563.225,30

2

2013

318

4.480.360,78

3.

2014

291

4.259.852,66
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Проблеми незапослених без квалификације и
нискоквалификовни, треба покушати решити тако што
ће се подстицати додатне обуке непопходне за стицање
додатних знања и вештина, као и дошколовавање.
4. ЦИЉЕВИ И
ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИОРИТЕТИ

ПОЛИТИКЕ

Циљеви активне политике запошљавања општине
Инђија у 2015. години, усмерени су на:
•
•
•

повећање запослености,
улагање у људске ресурсе, и
социјалну инклузију.

Појединачни циљеви и приоритети активне политике
запошљавања у 2015. години биће усмерени на:
•
побољшање услова на тржишту рада и
усклађивање понуде и тражње,
•
подстицање
запошљавања
и
социјално
укључивање теже запошљивих лица и
•
унапређење квалитета радне снаге кроз
образовање и обуке.
Повећање запослености

3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Проблем настајања осетљивих група незапослених
лица јавља се услед неусклађености понуде и тражње на
тржишту рада. Овај проблем се јавља широм Србије, а
узрок за то је свакако увођење савремених технологија у
процес рада што захтева примену нових знања и вештина.
Савремена производња коју дочекују незапослена
лица која нису спремна да удовоље новим потребама
јер нису спремни да се путем програма стручне обуке
прилагоде захтевима савремене производње, а велики
проблем настаје због самог система образовања који
још увек није реформисан и који и даље школује лица са
суфицитарним занимањима.
У осетљиву групу незапослених лица, спадају теже
запошљиве категорије лица, а то су:
• Млади до 30 година живота;
• Вишак запослених и незапослена лица старија од
50 година,
•
Незапослених
без
квалификација
или
нискоквалификовани.
Да би се повећао број запослених младих лица
неопходно их је припремити за тржиште рада, његовим
потребама и условима. Незапосленим лицима је
потребно обезбедити стицање знања и вештина које су
непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво
вештина за активно тражење посла.
Незапосленим лицима која су старије од 50 година,
потребно је подићи ниво мотивације како би успели
да обезбеде потребна знања и вештине за обављање
послова који су актуелни на тржишту рада.

Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо
повећање запослености, посебно у приватном сектору,
зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних
места, односно послова који омогућавају запосленим,
пре свега социјалну сигурност и услове рада у складу са
највишим стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на привлачењу
нових инвестиција, пре свега страних, као резултат
има увођење и примену нових, високих технологија,
примену ИСО стандарда у технолошким процесима,
поштовање стандарда еколошке заштите окружења и
увођења високог степена заштите на раду.
У складу са Национолним акционим планом,
општина Инђија, опредељује део буџетских средстава за
субвенције за подстицај новог запошљавања, и то:
•
субвенције за самозапошљавање,
•
субвенције за програм обављања стручне
праксе, и
•
субвенције за организовање и спровођење
јавних радова,
Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне и
конкурентне привреде, са више послова и са бољим
пословима, налази се улагање у људски капитал и
квалитет система образовања.
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Одговарајуће знање и његова примена, препознато
је као основни развојни фактор који Република Србија,
с обзиром на остале расположиве факторе и ресурсе,
мора у пуној мери да искористи. Имајући у виду да се
наше друштво определило да постане „друштво које
учи”, што је у складу са смерницама европске стратегије
2020, посебно је важно спровести реформу система
образовања, што је дугорочан процес чији ће резултати
бити видљиви не само у систему образовања него и у
запошљавању.
Потребе привреде у наредним годинама у општини
Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу
сврстати у категорију дефицитарних. Имајући виду
будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање
услова за школовање специјализованог и високо
стручног кадра, пре свега техничке струке, који може
да задовољи строге критеријуме и високе стандарде
потребног знања као предуслова за запошљавање.
Превазилажење постојеће ситуације у првом реду
подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања
одраслих, као и успостављање система додатних обука
по посебним програмима кроз постојећи школско
образовни систем.
Такође, један од облика обезбеђивања стручног
високообразованог кадра се може обезбедити стварањем
услова сарадњом са одређеним
високошколским
установама које имају интерес да отворе одељења
потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем
кругу заинтересованих лица знатно економичније
школовање и сигурност у налажењу будућег посла.
Управо због тога општина Инђија потписала је уговор о
сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада
који је у 2011. години примио прве студенте на смеру
„Софтверске и информационе технологије“
Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на
самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је
готово онемогућен приступ институцијама, органима
власти и процесима доношења одлука, што утиче
на њихов појачан осећај немоћи и немогућности да
утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица
недостатка основних знања, али и немогућности за
доживотним учењем, сиромаштва, и дискриминације по
различитим основама. Оваква социјална искљученост
удаљава појединце, али и групе становништва од
могyћности за запослење и остваривање прихода.
Деловањем на факторе који доводе до друштвене
искључености и маргинализације одређених етничких
и других група, најчешће се поправља њихов положај,
али и продуктивност и положај друштва у целини.
Побољшање положаја рањивих група на тржишту
рада и њихово запошљавање је изазов којем акциони
план посвећује посебну пажњу. Посебни програми и
мере усмерени су на подизање запошљивости, али и
на подстицање послодаваца да запошљавају лица која
припадају рањивим категоријама. Поред тога што ће
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бити опредељен и већи износ средстава, незапослена
лица која припадају рањивим категоријама имаће
предност приликом укључивања у мерe активне
политике тржишта рада. Имајући у виду наведене
чињенице, овим категоријама лица се омогућава, у
складу са критеријумима Националног акционог плана,
приоритет у одобравању субвенција и значајно виши
обим субвенција.
5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Мере које је предузимала Општина Инђија протеклих
година у процесу подршке новом запошљавању су, пре
свега:
•
Привлачење нових директних greenfield и
brownfield инвестиција,
•
Стручна подршка инвеститорима преко
Агенције за економски развој општине Инђија у
припреми и изради пројеката за реализацију свих облика
подстицајних мера за повећање запослености Републике
Србије и АП Војводине,
•
Организовање едукативног центра и активна
улога Општине у реализацији програма додатне
едукације за потребе послодаваца посебно нових
инвеститора,
•
Успостављење дирекног контакта незапослених
лица и заинтересованих послодаваца – пре свега
нових инвеститора, путем прикупљања информација
о структури незапослених лица и исказаних потреба
послодаваца,
•
Пружање свих актуелних информација
послодавцима у области запошљавања (законска
регулатива, подстицаји, и др.),
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
незапосленим лицима за самозапошљавање,
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
послодавцима за ново запошљвање,
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
послодавцима за пријем приправника и програма
стручне праксе,
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ за
организовање и спровођење јавних радова,
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ, за
организовање додатних обука на захтев послодавца,
•
Одобравање субвенција у складу са ЛАПЗ,
за запошљавање теже запошљивих категорија
незапослених лица, младих, Рома и инвалидних лица,
•
Израда пројеката за организовање јавних радова
у циљу подстицаја радног ангажовања незапослених
лица, и др.
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У 2015. години према ЛАПЗ, програми и мере за које је општина Инђија определила средства су програми:
•
•
•

самозапошљавање незапослених лица на евиденцији НСЗ,
програм обављања стручне праксе незапослених лица на евиденцији НСЗ, и
програм јавних радова,

Програм обављања стручне праксе намењен је незапосленим лицима на евиденцији код НСЗ – Служба Инђија
и са пребивалиштем на територији општине Инђија, односно послодавцима регистрованим на територији општине
Инђија, који испуњавају законом прописане техничке, кадровске и организационе услове за реализацију мере
стручне праксе без заснивања радног односа са незапосленим лицем у трајању од 6 до 12 месеци (у зависности
од степена стручне спреме). Послодавцима који закључе уговоре са незапосленим лицима о обављању стручне
праксе, општина Инђија рефундира исплаћену новчану помоћ незапосленом лицу за време трајања стручне праксе
и припадајуће доприносе за социјално осигурање у складу са законом.
Програм субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање намењен је незапосленим лицима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Сремска Митровица – Служба Инђија и имају
завршену обуку за започињање сопственог бизниса.
Субвенције за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара,
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом када се субвенција
одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану
делатност најмање 12 месеци од дана доделе субвенција.
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса. У 2015. години јавни радови се могу организовати у области
социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединица локалне самоуправе, јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.
6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Акционим планом запошљавања, за реализацију мера активне политике запошљавања у 2015. години, а у складу
са Одлуком о буџету за 2015. годину („Службени лист Општине Инђија“ бр.14/14), планира се укупни износ
потребних средства од 4.500.000 динара.
Национални акциони план запошљавања за 2015. годину, дефинише критеријуме за учешће у финансирању из
републичког буџета, програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом
запошљавања.
Такође, Акционим планом АП Војводине за 2015. годину дефинишу се критеријуми за учешће у финансирању
из буџета АП Војводине, програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционом
планом запошљавања.
План распореда укупно планираних средстава за реализацију програма и мера активне политике запошљавања
у општини Инђије у 2015. године је приказан у следећој табели:

Редни
број

Програм или мера
активне политике
запошљавања

Планирани износ средстава за подстицај запошљавања
Буџет општине
Инђија

Учешће
%

Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање
и равноправност полова

Учешће %

Укупно:

Планирани
обухват
лица

1

Програм обављања
стручне праксе

1.550.000,00

60,8

1.000.000,00

39,2

2.550.000,00

12

2

Програм
самозапошљавања
незапослених лица

800.000,00

100,0

0

0,0

800.000,00

5

3

Програм јавних
радова

650.000,00

56,5

500.000,00

43,5

1.150.000,00

19

3.000.000,00

66,7

1.500.000,00

33,3

4.500.000,00

36

Укупно у 2015. години
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7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације програма или мера утврђених Акционим планом запошљавања општине
Инђија за 2015. годину су Савет за запошљавање општине Инђија и Агенција за економски развој општине Инђија у сарадњи
са Националном службом за запошљавање.
Одлуке о расписивању јавних позива за доделу субвенција за подстицај запошљавања и одлуке о додели субвенција, доноси
председник Општине на предлог Савета за запошљавање општине Инђија.
Агенција за економски развој општине Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања достави извештај
Савету за запошљавање општине Инђија и Општинском већу општине Инђија, најмање једном годишње.
8.   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА   У 2015. ГОДИНИ
ЦИЉ
Индикатор
Смањење укупног броја
незапослених на евиденцији Број незапослених на евиденцији НСЗ-Служба Инђија
НСЗ у општини Инђија
Повећање укупног броја
Број запослених код правних лица, предузетника и
запослених у општини Инђија запослених код њих
Учешће дугорочне незапослености - удео дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у укупном броју
незапослених радног узраста, разврстано према полу.
Стопа дугорочне незапослености – пропорција дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у активном
становништву радног узраста, разврстано према полу.
Смањивање дугорочне
Стопа веома дуге незапослености – пропорција лица
незапослености
која траже запослење најмање 24 месеца у активном
становништву радног узраста, разврстано према полу.
Број дугорочно незапослених лица на евиденцији НСЗ.
Учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју
незапослених на евиденцији НСЗ.

Већи број незапослених лица
укључен у мере ЛАПЗ

Повећање броја запослених
лица након укључивања у
мере ЛАПЗ
Запошљавање теже
упошљивих категорија
незапослених лица

Број незапослених лица укључених у мере ЛАПЗ у току
једне године, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу.
Учешће незапослених укључених у мере АПЗ у просечном
броју незапослених на евиденцији НСЗ.

Извор података
Месечни Билтен
РЗС, АРС
НЗС, АПР

РЗС, АРС, НСЗ

Извештај РЗС,
Извештај АЕРИ

Број запослених лица шест месеци након укључивања
у мере ЛАПЗ, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу, дужини тражења посла.

Извештај АЕРИ,
ЛСЗ

Број ангажованих незапослених лица кроз мере јавних
радова и самозапошљавања

Извештај РЗС,
Извештај АЕРИ

Oвај Акциони план запошљавања објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:10-3/2015-I
							
Датум:13.марта 2015. године
Инђија 									

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/2012,116/13
I 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) 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
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
СТАТУТA ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене Статута Јавног
предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ ЈП, Инђија
број:429/1 које је донео Надзорни одбор овог Предузећа
на седници одржаној 23.фебруара 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
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66

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“; број: 36/2008 и „Службени
лист општине Инђија“ број12/12 и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Инђија, број 38/2015, коју је донео
Савет месне заједнице Инђија седници одржаној 28.
јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-46/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13. марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-6/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/2012,116/13
I 44/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) 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
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ  СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија, број:64/2015,
коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 25. фебруара 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-47/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13.марта 2015. године,
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија- пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист општина Срема“; број: 36/2008 и „Службени
лист општине Инђија“ број12/12 и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧОРТАНОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Чортановци, број 18/2015, коју је донео
Савет месне заједнице Чортановци на седници одржаној
29. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-20/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број 2, страна број 47

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је

		

Петак 13. март 2015.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:09/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КРЧЕДИН

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Крчедин, број 21/2015, коју је донео
Савет месне заједнице Крчедин на седници одржаној 29.
јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута Месне заједнице Сланкаменачки Виногради,
број 17/2015, коју је донео Савет месне заједнице
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној 29.
јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-19/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-18/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број:12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕШКА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ
СЛАНКАМЕН

I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Бешка, број 37/2015, коју је донео
Савет месне заједнице Бешка на седници одржаној 26.
јануара 2015. године.

I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Стари Сланкамен, број:01-17/2015,
коју је донео Савет месне заједнице Стари Сланкамен
на седници одржаној 30. јануара 2015. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-5/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-21/2015-I-1
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број 2, страна број 48

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број: 36/2008
и „Службени лист општине Инђија“ број12/12 и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРАДИК
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Марадик, број:20/2015, коју је донео
Савет месне заједнице Марадик седници одржаној 30.
јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-26/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Месне заједнице Љуково, број:43/2015, коју
је донео Савет месне заједнице Љуково на седници
одржаној 30. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-28/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

		

Петак 13. март 2015.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Месне заједнице Јарковци, број:42/2015, коју
је донео Савет месне заједнице Јарковци на седници
одржаној 29. јануара 2015. године.
II
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-30/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Aлександар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13. марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
СЛАНКАМЕН
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Нови Сланкамен, број:01-07/2015,
коју је донео Савет месне заједнице Нови Сланкамен на
седници одржаној 29. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-31/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Aлександар Ковачевић,с.р.

Број 2, страна број 49

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/13), и члана 9. став 1. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“; број:
36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12
и 14/14),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
КАРЛОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
Месне заједнице Нови Карловци, број 25/2015, коју је
донео Савет месне заједнице Нови Карловци на седници
одржаној 23. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-39/2015-I-1		
Председник
Дана,13.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
77

На основу члана 37. став 1. 2тачка 9. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број:9/2013)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Соња Радосављевић, дипломирани психолог из
Инђије, разрешава се функције в.д. директора Центра
за социјални рад „Дунав“ Инђија,због истека периода на
који је именована.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-52/2015-I 		
П р е д с е д н и к,
Дана:13.марта 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
78

На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) и члана

		

Петак 13. март 2015.

37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број:9/2013)
и сагласности Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију број:129-022-92/2015
od 23. Фебруара 2015.године,
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Соња Радосављевић, дипломирани психолог из
Инђије, именује се за директора Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија, на мандатни период од четири
године.
II
Именованој из тачке I овог Решења, за време
обављања дужности директора, мирују права и обавезе у
Центру за социјални рад „Дунав“ Инђија, а по престанку
дужности наставља са радом у Центру за социјални рад
„Дунав“ Инђија, на радном месту које одговара врсти
и степену стручне спреме, знању и способностима
именоване.
Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“
Инђија, закључиће са директором Уговор о раду за
период на који је именована.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-53/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана:13.марта 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број:9/2013)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I
Разрешава се Комисијa за спровођење поступка
јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом
за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини, у саставу:

Број 2, страна број 50

Службени лист општина Инђија

1. Синиша Вукосављевић – председник,
- Александра Рађеновић – заменик председника,
2. Миодраг Маринчић – члан,
- Сандра Николић – заменик члана,
3. Маја Шакић – члан,
- Сунчица Божић - заменик члана,
4. Јован Бањеглав – члан,
- Мане Батало – заменик члана,
5. Марјан Милаковић – члан,
- Тања Пјевац – заменик члана.
II

		
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-54/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана:13.марта 2015. године
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
80

На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија, број:9/2013) и
члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту ( „Службени
лист општина Срема“, број 15/2010, 21/10 и 30/11)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
13.марта 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ  ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I
У састав Комисија за спровођење поступка јавног
надметања и прикупљања понуда јавним огласом за
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини именују се:
1. Синиша Вукосављевић – за председника,
- Александра Рађеновић – за заменика председника,
2. Миодраг Маринчић – за члана,
- Сандра Николић – за заменика члана,
3. Дејан Вујанић – за члана,
- Јелена Млађан - за заменика члана,
4. Јован Бањеглав – за члана,
- Мане Батало – за заменика члана,
5. Тања Пјевац – за члана,
- Драгана Гогић – за заменика члана.
II
Мандат изабраних траје четири године.
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом
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за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту ( „Службени лист општина Срема“,
број.15/2010, 21/10 и 30/11).
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Дирекција за изградњу општине
Инђија ЈП.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-55/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана:13.марта 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09) 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
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
Радоман Јовановић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“
Инђија, који је у састав истог именован из реда
запослених, Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 ).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-48/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13.марта 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.

Број 2, страна број 51

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09 и 52/11) 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
13.марта 2015. године, донела је
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09 и 52/11) 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
13.марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА

I
Милијана Шкрбић – професор историје, из Инђије,
именује се у састав Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Инђија из реда запослених.

I
РАДЕНА ЛОНЧАР из Бешке, именује се у састав
Школског одбора Основне школе „Браћа Груловић“
Бешка из реда запослених.

II
Мандат именоване траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

II
Мандат именоване траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе „Браћа Груловић“ Бешка.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-49/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13. марта 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
83

На основу члана 55. став 3. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09) 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
13.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА
I
Др Нада Џамић Шепа, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе „Браћа
Груловић“ Бешка, која је у састав истог именована из
реда запослених Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 ).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-50/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13.марта 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-51/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,13. марта 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
85

На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13) и члана 8. став 1. Правилника о
коришћењу службених возила („Службени лист општине
Инђија“ бр.11/12),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 05.марта 2015. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „Застава 10“ регистарске
ознаке IN-006-СМ, власништво Општинске управе
општине Инђија, даје се на привремено коришћење
Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“, из Инђије
и то на период од годину дана од дана потписивања
Записника о примопредаји возила.
II
Овлашћује се Председник општине да закључи
Уговор о давању на привремено коришћење службеног
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
Oвлашћује се начелник Општинске управе општине
Инђија да, након закључења Уговора о давању на
коришћење службеног возила, потпише записник о
предаји возила из тачке I ове Одлуке.

Број 2, страна број 52

Службени лист општина Инђија
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III
Oво Решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“.

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија, на седници одржаној 31.децембра
2014.године, заведен под бројем:3193.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

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

Број:410-10/2015-III-1
Дана:05. марта 2015.године
И н ђ и ј а			

Председник,
		
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине
Инђија – пречишћен текст (“Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13) и члана 26.став2. Пословника о раду
Општинског већа (“Службени лист општина Срема“
бр.40/08, 41/09, 15/10 и 20/10)
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 05. марта 2015.године, донело је
ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ ОПРЕМЕ
I
Одобрава се прибављање опреме веће вредности
неопходне за опремање и функционисање фитнес
просторије и теретане у саставу Спортске хале у Инђији.
Средства за прибављање опреме из став 1. oвe тачке
предвиђена су у буџету општине Инђија за 2015.годину,
у износу од 24.999.600,00 динара.
II
Поступак прибављања опреме из тачке I ове Одлуке
спровешће се сагласно Закону о јавним набавкама (
„Службени гласник“ 124/2012 и 14/2015).
III
Oву Одлуку објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:410-26/2015-III
Дана:05.марта 2015.године
И н ђ и ј а			

Председник,
		
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 18. Одлуке о пијацама („Службени лист општине
Инђија“, број:11/2014) члана 58. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“,бр.9/13),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној 05.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПИЈАЧНИ РЕД
I
Даје се сагласност на Пијачни ред у тексту који је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-43/2015-I		
Дана,05.марта 2015. године,
И н ђ и ј а		

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 и
83/14) и члана 72. став 2. Статута општине Инђија –
пречишћени текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/13),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 05. мартa 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Даје се саглaсност на Правилник о измена и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинске управе општине Инђија, у тексту како је дат
у материјалу.
II
Правилник о измена и допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе општине Инђија чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-42/2015-III
Дана:05.мартa 2015. године
Инђија				

Председник,
Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 53

Службени лист општина Инђија
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текући рачун код Erste банке, број 340-11002615-21
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА  ПУТЕВИМА

91
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број:401-161-1/2014-II
Број: 26.  jaнуар 2015. год.
ИНЂИЈА

На основу члана 8.став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, број 41/09, 53/10 101/11) и члана 58.став1.
тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр.9/13),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 05.марта 2015.године, донело је

1.У Решењу о оснивању Савета за безбедност
саобраћаја на путевима („Службени лист општине
Инђија“, бр. 6/12 и 9/14 ) у тачки 2. став 1. после седме
алинеје додаје се алинеја осам, која гласи: „ - Борка
Поповић, председник Актива директора основних и
средњих школа.“
2.Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-41/2015-III
Дана:05.марта 2015.године
И н ђ и ј а			

Председник,
Петар Филиповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
90
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-159-1/2014 -II
Дана: 23. децембар  2014. 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-испр. и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14 и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Центру за заштиту потреошача из Инђије,
одобравају се средства у висини 90.000,00 динара а
додељена ради финансирања пројекта „Потрошачки
час“. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. ,“
Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту 481, позиција
35 – Дотације невладиним организацијама – Остале
организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски

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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине - пречишћен текст и чл. 10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 14/14), Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Омладинском центру из Инђије, одобравају се
средства у висини 95.000,00 динара, за финансирање
пројеката „Унапређење волонтеризма и активизма код
младих средњошколског узраста „.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3Локални економски развој, шифра – 1501, Програмска
активност- 0001, Подршка постојећој привреди,
Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту 481, позиција 38 –
Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код Societe generale bank, број 2750010222870119-62.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 54

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-269-11/2014 -II
Дана: 26. децембар  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14 и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Црвеном крсту из Инђије за децембар 2014.
године, одобравају се средства у висини 89.782,03
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.
год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 –
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
93
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-283/2014 -II
Дана: 22.  јануар  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија - пречишћен текст и чл. 10.
Одлуке о буџету за 2015. годину („Сл. лист општина
Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и
слабовидихиз Инђије одобравају се средства у висини
50.456,31 динара, за финасирање пројекта „Социјалноекономска заштита слепих у друштвене активности и
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним

		

Петак 13. март 2015.

хендикепом“ за децембар 2014. године.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11Социјална и дечја заштита, шифра – 0901, Програмска
активност- 0003, Подршка социохуманитарним
организацијама, Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 34 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
94
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-472-9/2014 -II
Дана: 18.  новембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист
општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист
општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за пројекат
„Квалитетно образовање за све„ за септембар 2014.
године, одобравају се средства у висини 127.365,36
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Continental banke Инђија, број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 55

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-472-10/2014 -II
Дана: 18.  новембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист
општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист
општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за пројекат
„Квалитетно образовање за све„ за октобар 2014.
године, одобравају се средства у висини 127.365,36
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Continental banke Инђија, број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р
96
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-472-11/2014 -II
Дана: 26.  децембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист
општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист
општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за пројекат
„Квалитетно образовање за све„ за новембар 2014.
године, одобравају се средства у висини 127.365,36
динара. Средства која се одобравају утврђена су
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Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Continental banke Инђија, број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
97
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-620-1/2014 -II
Дана: 24.  децембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист
општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист
општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Ромкиње Инђије“ из Љукова за
пројекат „Другачији а исти„ за 2014. годину, одобравају
се средства у висини 100.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Raiffeisen banke Инђија, број 265-2210310000267-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-734-2/2014 -II
Дана: 14. 11. 2014. 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-исправка и 108/13), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“
бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“,
бр. 1/12 и 7/12 пречишћен текст) и чл. 9. И 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 11/14),
Председник општине Инђија доноси
      Р Е Ш Е Њ Е
1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе
Срема „Мој Срем“ Инђија одобравају се средства у
висини 27.311,86 динара, за финансирање пројекта
„Да идемо истом стазом“ за хонораре координатора
за новембар 2014. године и трошкове телефона и
интернета и материјал. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о ребалансу буџета општине
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту
481, позиција 33 – Дотације невладиним организацијама
– Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун код
Рајфахзен банке, број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
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идемо даље“ за хонораре координатора за новембар и
децембар 2014. Године и материјалне трошкове. Средства
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
код Рајфахзен банке, број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-939/2014 -II
Дана: 26.  децембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр.
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12
и 7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14
и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ

          Председник                                                     
1. Међуопштинској организацији слепих и
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                    слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се
средства у висини 79.731,53 динара, за финасирање
пројекта „Социјално-економска заштита слепих у
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друштвене активности и подстицање друштвене бриге
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
о особама са визуелним хендикепом“ за новембар
Аутономна Покрајина Војводина
2014. године. Средства која се одобравају утврђена
Општина Инђија
су Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
Председник општине
Број: 40-734/4/2014 -II
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
Дана: 18.12. 2014. год.
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
ИНЂИЈА
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13,
текући рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.
66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10
привреду
и финансије.
и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.
4.
Решење
ступа на снагу даном доношења.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
5.
Ово
решење
објавити у „Сл. листу општине
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14),
Инђија“.
Председник општине Инђија доноси
                                           Р Е Ш Е Њ Е
1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе
Срема „Мој Срем“ Инђија одобравају се средства у
висини 23.943,18 динара, за финансирање пројекта „Да

      Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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101
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-939-1/2014 -II
Дана: 26.  новембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08,
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и
7/12) и чл. 9. И 10. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14
и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и
слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се средства
у висини 94.518,63 динара, за финасирање пројекта
„Социјално-економска заштита слепих у друштвене
активности и подстицање друштвене бриге о особама са
визуелним хендикепом“ за октобар 2014. године. Средства
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
102
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1059/2014-II
Дана: 20.новембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
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буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 120.000,00 дин. Омладинском Културно
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “ за израду и куповину ношње.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
103
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1121/2014-II
Дана: 20.новембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 70.000,00 дин. Омладинском Културно
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уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “за набавку музичког инструмента.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
104
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1122/2014-II
Дана: 20.новембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 60.000,00 дин. Омладинском Културно
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “за превоз ансамбла на фестивал.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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105
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1145/2014-II
Дана: 17.новембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 5.997,37 дин. Културно уметничком друштву „
Калина“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Украјинског културно уметничког
„Калина“ из Инђије за плаћање закупнине пословног
простора у згради Ватрогасног дома у Инђији за октобар
2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број
330-52000440-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.

5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
106
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1150/2014-II
Дана: 17.новембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2014. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
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буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми и
пројекти у области културе, одобравају се средства у износу
од 8.099,62 дин. Омладинском Културно уметничком
друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о додели средстава
за реализацију пројекта омладинског културно уметничког
друштва „Инђија“ из Инђије која им је неопходна за
реализацију пројекта Омладинског културно уметничког
друштва „Инђија“ – „ Игром и песмом кроз Инђију “за
плаћање трошкова електричне енергије по рачуну ЕПС
СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. за месец септембар( са дугом из
предходног периода ) 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1184/2014-II
Дана: 17.новембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 11/14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми
и пројекти у области културе – одобравају се средства
у износу од 140.000,00 дин. КУД Паја Зарић Нови
Карловци као финансијска помоћ која им је неопходна
уплату за услуге превоза путника Нови КарловциГевгелија , Гевгелија –Нови Карловци.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КУД Паја Зарић Нови Карловци број 355-1027357-38.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
108
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1201/2014-II
Дана: 20. новембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 246.000,00 дин. Културно уметничком
друштву „ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава
за реализацију пројекта Културно уметничког друштва „
Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години “
која им је неопходна у сврху плаћања народне ношње.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
109
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1209/2014-II
Дана: 13.новембар  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 7 и чл. 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10,
101/10,101/11, 93/12, 62/13 63/13- исправ. и 108/13 )
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10
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и „ Службени лист Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и
чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија за 2014. годину (
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 16/ 13) и Одлуке
о ребалансу буџета Oпштине Инђија за 2014. годину ( „
Службени лист општине Инђија “ бр. 11/ 14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. годину ( „ Службени лист општине Инђија
“ , бр. 16/13) Раздео 2 - Председник општине и Општинско
веће , Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту , економска класификација
499 , позиција 31- Средства резерве – текућа буџетска
резерва одобравају се додатна средства у износу од дин
80.400,00 Радио телевизији Инђија као додатна средства
која су им потребна ради покрића
трошкова израде Извештаја о процени фер тржишне
вредности имовине, обавеза и капитала ово предузећа на
дан 31. децембар 2013. године. ( у финансијском плану дин
Радио телевизији Инђија средства се одобравају у износу
од 80.400,00 динара на конту 451 ).
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се
у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, Функција 830Услуге емитовања и идаваштва , економска класификација
451 , позиција 154 - Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама ( у финансијском плану
Радио телевизији Инђија средства се распоређују у износу
од 80.400,00 динара на позицији 154 ).
3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио
телевизији Инђија број 840-661743-04.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Ово решење објавити у „ Службеном листу Општине
Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
110
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1222/2014-II
Дана: 20. новембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
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860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 9.900,00 дин. Културно уметничком друштву
„ Др.Ђорђе Натошевић “ Нови Сланкамен по Уговору
о додели средстава за реализацију пројекта Културно
уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић “ Нови
Сланкамен која им је неопходна за куповину штампача за
потребе друштва –административни трошкови.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву Др.Ђорђе Натошевић “
Нови Сланкамен 355-1024894-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
111
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1226/2014-II
Дана: 20.новембар  2014. 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) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 – пречићшен текст )
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 11/14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми
и пројекти у области културе – одобравају се средства у
износу од 50.000,00 дин. Етноарту Инђија по Уговору
о додели средстава за реализацију пројекта друштва за
неговање културних и духовних вредности „ Етноарт “
Инђија која им је неопходна за ангажовање едукатора.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Етноарту Инђија 220-72479-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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112
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1230/2014-II
Дана: 30.децембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 7.415,00 дин. Културно уметничком друштву
„ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава за
реализацију пројекта Културно уметничког друштва „
Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години
“ која им је неопходнау сврху плаћања материјала за
семинар.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
113
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1231/2014-II
Дана: 30.децембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
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чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 15.840,00 дин. Културно уметничком
друштву „ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава
за реализацију пројекта Културно уметничког друштва
„ Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години
“ која им је неопходна у сврху плаћања пропагандног
материјала за семинар.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
114
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1232/2014-II
Дана: 30.децембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 13.350,00 дин. Културно уметничком
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друштву „ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава
за реализацију пројекта Културно уметничког друштва
„ Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години
“ која им је неопходна у сврху плаћања копирања и
коричење материјала за семинар.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
115
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1251/2014-II
Дана: 20.новембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 84.000,00 дин. Културно уметничком
друштву „ Бранко Радичевић“ за реализацију пројекта
Културно уметничког друштву „ Бранко Радичевић“Програм рада КУД-а Бранко Радичевић за 2014. годину
за књиговодствене трошкове.
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Културно уметничког друштву „ Бранко
Радичевић“310-6879-43.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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116
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1262/2014-II
Дана: 17. новембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 5.997,37 дин. Културно уметничком друштву
„ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава за
реализацију пројекта Културно уметничког друштва „
Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години
“ која им је неопходна за плаћање закупнине пословног
простора у згради Ватрогасног дома у Инђији за
септембар 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
117
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1302/2014-II
Дана: 21. новембар   2014. 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) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија

Број 2, страна број 63

Службени лист општина Инђија

( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 ,
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија (
„Службени лист општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 50.000,00 дин. Културно уметничком
друштву „ Калина“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализацију пројекта Украјинског културно
уметничког „Калина“ из Инђије за свечани концерт.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број
330-52000440-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
118
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1311/2014-II
Дана: 30.децембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 80.000,00 дин. Културно уметничком
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друштву „ Др.Ђорђе Натошевић “ Нови Сланкамен по
Уговору о додели средстава за реализацију пројекта
Културно уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић
“ Нови Сланкамен која им је неопходна за средства
за гостовање на фолклорној манифестацији у СрпцуРепублику Српску.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву Др.Ђорђе Натошевић “
Нови Сланкамен 355-1024894-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
119
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1312/2014-II
Дана: 30.децембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 48.000,00 дин. Културно уметничком друштву
„ Др.Ђорђе Натошевић “ Нови Сланкамен по Уговору
о додели средстава за реализацију пројекта Културно
уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић “ Нови
Сланкамен која им је неопходна за набавку ношњи.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву Др.Ђорђе Натошевић “
Нови Сланкамен 355-1024894-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 64
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120
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1314/2014-II
Дана: 30.децембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија (
„Службени лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 22.230,00 дин. Културно уметничком друштву
„ Др.Ђорђе Натошевић “ Нови Сланкамен по Уговору
о додели средстава за реализацију пројекта Културно
уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић “ Нови
Сланкамен која им је неопходна за набавку ношњи.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву Др.Ђорђе Натошевић “
Нови Сланкамен 355-1024894-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1315/2014-II
Дана: 26.новембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
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буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и . Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 11/14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми и
пројекти у области културе – одобравају се средства у
износу од 50.000,00 дин. КУД-у Бранко Радичевић по
Уговору о додели средстава за реализацију пројекта
Културно уметничког друштва „ Бранко Радичевић“ за
реализацију „Програм рада куд-а Бранко Радичевић за
2014. годину“ за превоз на релацији Бешка-Лугано.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КУДу Бранко Радичевић број 310-6879-43.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
122
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1317/2014-II
Дана: 30.децембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 6.052,41 дин. Омладинском Културно
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
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о додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “ за плаћање закупнине за месец
новембар 2014 године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1338/2014-II
Дана: 30.децембар    2014. 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) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени лист
општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 6.052,41 дин. Културно уметничком
друштву „ Калина“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализацију пројекта Украјинског
културно уметничког „Калина“ из Инђије за плаћање
закупа пословног простора у згради Ватрогасног дома у
Инђији- за новембар 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број
330-52000440-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
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5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број:40-1339/2014-II
Број: 26. новембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10
и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14 и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат
„Помоћ у кући „ за октобар 2014. године, одобравају
се средства у висини 218.116,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1371/2014-II
Дана: 11.децембар  2014. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 7 и чл. 69. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10,
101/10,101/11, 93/12, 62/13 63/13- исправ. и 108/13 )
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10
и „ Службени лист Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и
чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија за 2014. годину (
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 16/ 13) и Одлуке
о ребалансу буџета Oпштине Инђија за 2014. годину
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( „ Службени лист општине Инђија “ бр 7/14 и . 11/ 14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014. годину ( „ Службени лист општине
Инђија “ , бр. 16/13) Раздео 2 - Председник општине
и Општинско веће , Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , економска
класификација 499 , позиција 31- Средства резерве –
текућа буџетска резерва одобравају се додатна средства
у износу од дин 107.610,00 Народној библиотеци
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за финансирање
манифестације 19. Сусрети библиографа.
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у
оквиру Раздела 1 – Скупштина општине, Функција 860Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту , економска класификација 424 , позиција 18 Услуге културе- Општинске манифестације
3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ број 840460664-95
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Ово решење објавити у „ Службеном листу
Општине Инђија“.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1375/2014 -II
Дана: 01.  децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став
1. тачка 12. Статута општине Инђија- пречишћен текст
(„Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл.
лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10.
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 16/13),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499, позиција 31 – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
1.404.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту;
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позиција 156; економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти- Центар за социјални рад „Дунав“,
за набавку огревног дрва за 270 лица.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 3, Функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту; позиција
156; економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти- Центар за социјални рад „Дунав“, за
набавку огревног дрва за 270 лица.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1378/2014-II
Дана: 30.децембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту , економска класификација 481, позиција 39 – Дотације
невладиним организацијама – програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 50.000,00 дин.
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија по Уговору
о додели средстава за реализацију пројекта Културно
уметничког друштва „ Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко
у 2014 години “ која им је неопходна у сврху суфинансирања
путовања у Љубљану.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1382/2014-II
Дана: 26.децембар    2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 79.880,60 дин. Културно уметничком друштву
„ Петефи Шандор “ Марадик на основу Уговора о додели
средстава за реализацију пројекта Културно уметничког
друштва „ Петефи Шандор “ Марадик - „Поставка
кореографије за фолклорну групу млађег узраста “ за
помоћне послове у кореографији.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Петефи Шандор “3107525-45.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1392/2014-II
Дана: 30. децембар    2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
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чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија11/2014)“
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 6.052,41 дин. Културно уметничком друштву
„ Соко“ Инђија по Уговору о додели средстава за
реализацију пројекта Културно уметничког друштва „
Соко“ Инђија- „Активности Куд-а Соко у 2014 години
“ која им је неопходна за плаћање закупнине пословног
простора у згради Ватрогасног дома у Инђији за
децембар 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 34010152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1412/2014-II
Дана: 30.децембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
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и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 6.052,41 дин. Омладинском Културно
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “ за плаћање закупнине за месец
децембар 2014 године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1417/2014-II
Дана: 30.децембар     2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 50.000,00 дин. Омладинском Културно
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија по Уговору о
додели средстава за реализацију пројекта омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије која
им је неопходна за реализацију пројекта Омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ – „ Игром и
песмом кроз Инђију “ за уплату трошкова за годишњи
концерт за озвучење и осветљење.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “
Инђија број 160-302883-26
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1429/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине – пречишћен текст и чл. 3.
9. и 10. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.500,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту; позиција 77/1; економска класификација
465 – Остале дотације и трансфери, нису планирана
средства за умањење зараде у износу 15.500,00 динара
(10% зараде који се усмерава на рачун буџета Републике
Србије), за месну заједницу Марадик.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 15.500,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1433/2014-II
Дана: 19.децембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12 – пречићшен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 11/14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту , економска класификација 481,
позиција 39 –Дотације невладиним организацијама –
Програми и пројекти у области културе – одобравају
се средства у износу од 48.600,30 дин. Глумачкој
дружини Позориштанце
по Уговору о додели
средстава за реализацију пројекта Глумачке дружине
„Позориштанце“ из Инђије која им је неопходна за
сценографију и костимографију.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Глумачкој дружини Позориштанце 340-19168-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1439/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине – пречишћен текст и чл. 3.
9. и 10. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14),
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Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту; позиција 77/1; економска класификација
465 – Остале дотације и трансфери, нису планирана
средства за умањење зараде у износу 15.000,00 динара (
10% зараде који се усмерава на рачун буџета Републике
Србије), за месну заједницу Чортановци.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 15.000,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
                                                        Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1446/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине – пречишћен текст и чл. 3. 9. и
10. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14), Председник
општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.500,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту; позиција 77/1; економска класификација
465 – Остале дотације и трансфери, нису планирана
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средства за умањење зараде у износу 15.500,00 динара
(10% зараде који се усмерава на рачун буџета Републике
Србије), за месну заједницу Бешка.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 15.500,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
                                                        Петар Филиповић
136
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1455/2014-II
Дана: 31. децембар  2014. 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) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12- пречишћен текст )
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија “7/2014), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија ( „Службени лист општине Инђија“
11 /2014) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“14/2014)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 53.853,00 дин. Књижевном клубу „Павле
Марковић Адамов “ – VII Марковдански сусрети песника
2014 године за покриће трошкова везаних за реализацију
пројекта.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Књижевном клубу „Павле Марковић Адамов “ 3551068902-48.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1457/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине – пречишћен текст и чл. 3. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 31 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 17.000,00 дин. у оквиру
Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту; позиција 77/1; економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, нису
планирана средства за умањење зараде у износу 17.000,00
динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун буџета
Републике Србије), за месну заједницу Kрчедин.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција 77/1;
економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
због непланираних средстава за умањење зараде у износу
17.000,00 динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун
буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу општине
Инђија»
Председник
                                        Петар Филиповић,с.р.       
138
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1460/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине – пречишћен текст и чл. 3. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 2, страна број 71

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499, позиција 31 – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
17.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту;
позиција 77/1; економска класификација 465 – Остале
дотације и трансфери, нису планирана средства за
умањење зараде у износу 17.000,00 динара ( 10% зараде
који се усмерава на рачун буџета Републике Србије), за
месну заједницу Инђија.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 17.000,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1467/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине – пречишћен текст и чл. 3. 9. и 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 7/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 31 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 15.500,00 дин. у оквиру
Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту; позиција 77/1; економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, нису
планирана средства за умањење зараде у износу 15.500,00
динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун буџета
Републике Србије), за месну заједницу Нови Карловци.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 15.500,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.

		

Петак 13. март 2015.

5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1486/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине – пречишћен текст и чл. 3. 9. и 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 7/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499, позиција 31 – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
7.500,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту;
позиција 77/1; економска класификација 465 – Остале
дотације и трансфери, нису планирана средства за
умањење зараде у износу 7.500,00 динара ( 10% зараде
који се усмерава на рачун буџета Републике Србије), за
месну заједницу Стари Сланкамен.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту; позиција
77/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, због непланираних средстава за умањење
зараде у износу 7.500,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије).
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број:40-1487/2014-II
Број: 26. децембар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.

Број 2, страна број 72

Службени лист општина Инђија

Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр.
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12
и 7/12) и чл. 9. и 10. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14
и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат
„Помоћ у кући „ за новембар 2014. године, одобравају
се средства у висини 216.746,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
  Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1493/2014-II
Дана: 29.децембар    2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија (
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( „Службени
лист општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства
у износу од 22.640,00 дин. Словачком Културно
уметничком друштву „ Виногради “ на основу Уговора
о додели средстава за реализацију пројекта Словачког
Културно уметничком друштву „ Виногради “ из
Сланкаменачких винограда – „Традиција војвођанских
винограда “ за трошкове штампе, административних
услуга и провизије банке.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Словачком Културно уметничком друштву „ Виногради
“ 340-11001083-58.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење

		

Петак 13. март 2015.

за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1511/2014-II
Дана: 26.децембар    2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и
7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија (
„Службени лист општине Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 40.000,00 дин. Културно уметничком друштву
„ Петефи Шандор “ Марадик на основу Уговора о додели
средстава за реализацију пројекта Културно уметничког
друштва „ Петефи Шандор “ Марадик - „Поставка
кореографије за фолклорну групу млађег узраста “ за
набавку инструмената.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Културно уметничком друштву „ Петефи Шандор “3107525-45.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1520/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина

Број 2, страна број 73

Службени лист општина Инђија

Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 1.500.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
130 – Општинска управа; позиција 59/1; економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, која
нису планирана за умањење зараде у износу 1.500.000,00
динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун буџета
Републике Србије),
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Функција 130 – Општинска управа;
позиција 59/1; економска класификација 465 – Остале
дотације и трансфери, која нису планирана за умањење
зараде у износу 1.500.000,00 динара ( 10% зараде који се
усмерава на рачун буџета Републике Србије),
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1521/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 12, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 60.000,00 дин. у оквиру Раздела 1, Функција
110 – Скупштина општине; позиција 10/1; економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, која
нису планирана за умањење зараде у износу 15.000,00
динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун буџета
Републике Србије),
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 1, Функција 110 – Скупштина
општине; позиција 10/1; економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, која нису планирана за
умањење зараде у износу 15.000,00 динара ( 10% зараде
који се усмерава на рачун буџета Републике Србије),
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
                                              Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1522/2014-II
Дана: 01. децембар 2014. год.
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 и 108/13), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499, позиција 31 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 110.000,00 дин. у оквиру Раздела 2, Функција 110
– Председникм општине и Општинско веће; позиција
29/1; економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, која нису планирана за умањење зараде у
износу 110.000,00 динара ( 10% зараде који се усмерава
на рачун буџета Републике Србије),
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2, Функција 110 – Председникм
општине и Општинско веће; позиција 29/1; економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, која
нису планирана за умањење зараде у износу 110.000,00
динара ( 10% зараде који се усмерава на рачун буџета
Републике Србије),
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 74
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1526/2014-II
Дана: 24.децембар   2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12 – пречићшен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 11/14)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми и
пројекти у области културе – одобравају се средства у
износу од 80.000,00 дин. Удружењу „ Ромкиња Инђија“
из Љукова за реализацију Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Удружењу „ Ромкиња Инђија“ из
Љукова- „Културно лето Рома Војводине “.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Етноарту Инђија 265-2210310000267-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број:40-1533/2014-II
Број: 22.  jaнуар 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине - пречишћен текст и чл. 10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат
„Помоћ у кући „ за децембар 2014. године, одобравају се
средства у висини 216.296,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
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буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11Социјална и дечја заштита, шифра – 0901, Програмска
активност0003,
Подршка
социохуманитарним
организацијама, Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту 481,
позиција 34 – Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                              
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1534/2014-II
Дана: 30. децембар  2014. 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)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12
и 7/12- пречишћен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија ( „Службени лист општине
Инђија 11/2014) “
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту , економска класификација 481, позиција
39 – Дотације невладиним организацијама – програми
и пројекти у области културе, одобравају се средства у
износу од 21.968,30 дин. Културно уметничком друштву
„ Бранко Радичевић“ за реализацију пројекта Културно
уметничког друштву „ Бранко Радичевић“- Програм рада
КУД-а Бранко Радичевић за 2014. годину за трошкове
електричне енергије.
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Културно уметничког друштву „ Бранко
Радичевић“310-6879-43.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 2, страна број 75
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1545/2014-II
Дана: 30.12. 2014. год.
ИНЂИЈА
На основу 69. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), члана 55.
став 1. тачка 12. Статута општине – пречишћен текст ,
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014.годину („Сл.
лист општина Срема“, бр. 7/14), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 7/14,11/14 И 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, економска класификација 499, позиција
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства
Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија у
износу од 13.646,37 дин. у оквиру Раздела 3, Функција
820 – Услуге културе; позиција 134/1; економска
класификација 465 –Остале дотације и трансфери, због
примене Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава
(Службени гласник РС број 116/14)
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се . у оквиру Раздела 3, Функција 820 – Услуге културе;
позиција 134/1; економска класификација 465 –Остале
дотације и трансфери.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
Петар Филиповић,с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-11/2015 -II
Дана: 14. јануар  2015. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст и члана 10. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора
број 40-269/2014 и Анекса Уговора број 40-434/2014
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за трошкова реализације законом поверених јавних
овлашћења за децембар 2014. године, одобравају се
средства у висини 74.035,78 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком
о буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму
11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901,
Програмска активност - 0005, Активност Црвеног крста
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 35,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
		
Председник                                               
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-98-1/2014 -II
Дана: 18. новембар  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 7/14 и 11/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. РКТ жипи Св. Терезија из Бешке, одобравају
се средства у висини 200.000,00 динара за реализацију
пројекта „Уређење вјеронаучне дворане, фасаде и
црквене ограде и програмска активност за прославу
црквене славе 01. 10. 2014. године“. Средства која се
одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 840
– Верске и друге услуге заједнице, 481, позиција 38
– Дотације невладиним организацијама – Верске
заједнице.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-3200140195-22
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                   
Петар Филиповић,с.р
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На основу члана 55. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија-пречишћен текст бр.9/2013),
Председник општине Инђија донео је дана 18.02.2015.
године
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Ингас“ Инђија, броj 2506/3 од 25.12.2014. године, којом
су утврђене цене природног гаса за снабдевање купацапотпуно снабдевање, у тексту како је дато у материјалу.
II
Одлука Надзорног одбора ЈП „Ингас“ Инђија, броj
2506/3 од 25.12.2014. године, којом су утврђене цене
природног гаса, чини саставни део овог Решења.
III
Сагласно члану 55. став 1. тачка 11. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013), о датој сагласности информисати
Скупштину општине.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 38-1-1/2015-II    
         П р е д с е д н и к,
Дана, 18. фебруар 2015. године
Инђија
                      Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 3. и 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13), и члана 9. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 14/14),
Председник општине Инђија, доноси
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
I
За регресирање трошкова превоза у међумесном
саобраћају за ученике средњих школа који имају
пребивалиште на територији општине Инђија, а нису
смештени у установе за смештај и исхрану ученика, у
току другог полугодишта школске 2014/2015. године,
за месеце јануар и фебруар, из буџета општине Инђија,
финансираће се трошкови превоза у међумесном
саобраћају, у висини од 60% од укупних трошкова
превоза.
II
Средства за намену из тачке I овог Решења
преносиће се месечно на жиро рачун међумесног
превозника СП „Ласта“ а.д. Београд ПО „Ласта-Срем“
АС Инђија, на основу достављених фактура.
III
О спровођењу овог Решења стараће се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и

		

Петак 13. март 2015.

финансије Општинске управе општине Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 61-1/2015- II
Председник,
Дана: 14. 01. 2015. године
Инђија
            Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ„ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ У ИНЂИЈИ
I
Даје се сагласност на Правилник о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији послова
у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић“ у
Инђији, број 15 од 29. 01. 2015. године, који је донела
директор Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
у Инђији, дана 29. 01. 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 110-2/2015- II
Председник,
Дана: 02. 03. 2015. године
Инђија
           Петар Филиповић,с.р.
156
На основу члана 55. став 1. тачка 3. и 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13), и члана 9. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. годину („Службени
лист општине Инђија“, број 14/14),
Председник општине Инђија, доноси
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
I
За регресирање трошкова превоза у међумесном
саобраћају за ученике средњих школа који имају
пребивалиште на територији општине Инђија, а нису
смештени у установе за смештај и исхрану ученика, у
току другог полугодишта школске 2014/2015. године,
за месеце март и април 2015. године, из буџета
општине Инђија, финансираће се трошкови превоза у
међумесном саобраћају, у висини од 60% од укупних
трошкова превоза.
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Средства за намену из тачке I овог Решења преносиће
се месечно на жиро рачун међумесног превозника СП
„Ласта“ а.д. Београд ПО „Ласта-Срем“ АС Инђија, на
основу достављених фактура.
III
О спровођењу овог Решења стараће се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Општинске управе општине Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 61/3/2015- II
Председник,
Дана: 02. 03. 2015. године
Инђија
            Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 3. и 12. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, 9/13), члана 3. став 2. Одлуке о
стипендирању студената („Службени лист општина
Срема“, број 24/07, 40/08, 33/09, 42/09 и „Службени
лист општине Инђија“, број 2/14) и члана 11. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину („Сл. лист
општине Инђија“, број 14/2014),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава буџета општине Инђија за 2015.
године стипендираће се 100 (словима: сто) студената са
територије општине Инђија.
II
Висина
стипендије
износи
7.500,00
(седамхиљадапетстотинадинара) на месечном нивоу и
исплаћује се за 10 (десет) месеци у току календарске
године.
III
О спровођењу овог Решења стараће се
Одељење за друштвене делатности и Одељење за
привреду и финансије Општинске управе општине
Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 67-1/2015-II		
03. март. 2015. године
И н ђ и ј а			

Председник,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 5. став 1. Одлуке о начину, мерилима
и критеријумима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 1/2012)
и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/2013),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Образује се Комисија за потребе спровођења
Конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних истраживања
у култури Општине, за буџетску 2015. годину.
II
Комисију чине председник и шест чланова, и то:
председник Комисије:
1. Андреа Живковић – Мушкиња,
чланови Комисије:
2. Сања Сајферт,
3. Саша Миливојевић,
4. Александар Милковић,
5. Тања Пјевац,
6. Дејан Јекић и
7. Дејан Вујанић.
III
Задатак Комисије је да, у складу са Одлуком о
начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Општине Инђија, а по завршетку Конкурса, спроведе
поступак избора пројеката и предложи Председнику
доношење решења о финансирању пројеката у култури.
IV
Административно – техничке послове за
Комисију обавља Одељење за друштвене делатности
Општинске управе општине Инђија.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-45/2015-II
                               Председник,
Дана, 02. март 2015. године
Инђија
         Петар  Филиповић,с.р.
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САДРЖАЈ
Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
(59) Одлукa о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта 			
28
(60) Одлука о мерилима за обрачун
висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у поступцима легализације,
33
(61) Одлука о суфинансирању текућих расхода
и издатака ИТАКА АРТ ЦЕНТРА ДОО Инђија
као дургог субјекта у култури,
35
(62), Одлука о измени Одлуке о Општинској управи
општине Инђија,
(63) Акциони план запошљавања
општине Инђија за 2015.годину,
36
(64) Решење о давању сагласности на измене Статута
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија,
46
(65) Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија,
(66) Решење о давању сагласности на Одлуку
о допуни Статута Месне заједнице Инђија,
(67) Решење о давању сагласности на Одлуку
о допуни Статута Месне заједнице Чортановци,
(68) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Крчедин,
47
(69) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Бешка,
(70), Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Статута Месне заједнице Сланкаменачки Виногради
(71) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Стари Сланкамен,
(72) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Марадик,
48
(73) Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Месне заједнице Љуково,
(74) Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Месне заједнице Јарковци,
(75) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Нови Сланкамен,
(76) Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Месне заједнице Нови Карловци,
49
(77) Решење о разрешењу в.д. директора
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија,
(78) Решење о именовању директора
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија,
(79) Решење о разрешењу Комисије за спровођење
поступка јавног надметања и прикупљања понуда
јавним огласом за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини,
(80) Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања и прикупљања понуда
јавним огласом за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини,
50
(81) Решење о разрешењу једног члана
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија,
(82) Решење о именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија,
51
(83) Решење о разрешењу једног члана
Школског одбора Основне школе „Браћа Груловић“ Бешка,

Бр. акта
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Назив акта		

Страна

(84) Решење о именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Браћа Груловић“ Бешка,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
(85) Одлука о давању на привремено коришћење
једног путничког возила Дома здравља
„Др Милорад Мика Павловић“ Инђија
(86) Одлука о прибављању опреме,
(87) Решење о давању сагласности на Пијачни ред,
(88) Решење о давању сагласности на Правилник
о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинске управе
општине Инђија,
(89) Решење о допуни Решења о образовању
Савета за безбедност саобраћаја на путевима,,

52

53

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
(90) Решење број:401-159-1/2014-II,
(91) Решење број:401-161-1/2014-II,
(92) Решење број:40-269-11/2014-II, ,
(93) Решење број:40-283/2014-II,
(94) Решење број:40-472-9/2014-II,
(95) Решење број:40-472-10/2014-II,
(96) Решење број:40-472-11/2014-II,
(97) Решење број:40-620-1/2014-II,
(98) Решење број:40-734-2/2014-II, ,
(99) Решење број:40-734/4/2014-II
(100) Решење број:40-939/2014-II,
(101) Решење број:40-939-1/2014-II,
(102) Решење број:40-1059/2014-II,
(103) Решење број:40-1121/2014-II,
(104) Решење број:40-1122/2014-II,
(105) Решење број:40-1145/2014-II,
(106) Решење број:40-1150/2014-II,
(107) Решење број:40-1184/2014-II,
(108) Решење број:40-1201/2014-II,
(109) Решење број:40-1209/2014-II,
(110) Решење број:40-1222/2014-II,
(111) Решење број:40-1226/2014-II,
(112) Решење број:40-1230/2014-II,
(113) Решење број:40-1231/2014-II,
(114) Решење број:40-1232/2014-II
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