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На основу члана 55.став 4. Закона о водама („Сл.
гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), члана 4. Одлуке
о организацији и функционисању цивилне заштите на
подручју општине Инђија („Сл. лист општинe Инђија“
број 1/2012) и Оперативног плана одбране од поплава,
на територији републике Србије, за 2018. годину („Сл.
гласник РС“ број 15/2018)
Општинско веће Општине Инђија, на седници
одржаној 18. априла 2018. године, донело је:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ВОДАМА II
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
2018. ГОДИНУ

четрнаест месних заједница. Насеља су: Инђија, Бешка,
Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци,
Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и
Сланкаменачки Виногради, у којима данас живи око
48.000 становника различитих националности. Рељеф
општине карактеришу обронци Фрушке Горе који се
протежу северним делом територије и плодна равница
у јужном делу.
III ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОД
ПОПЛАВА

II ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. Спољне воде
Територија Општине Инђија,уз десну обалу
Дунава у дужини од 27 км (ко Чортановци, ко Бешка, ко
Крчедин и ко Стари Сланкамен) представља делимично
угрожену зону од поплавних вода Дунава, мада се сва
наведена насеља налазе на високој обали и не налазе се
у Републичком општем плану за одбрану од поплава.
Једина слаба тачка на подручју Општине Инђија, када
је реч о одбрани од поплава, је Специјална болница „Др
Боривоје Гњатић“ у Старом Сланкамену. Она се налази
на самој обали Дунава у небрањеном делу. Плављење
овог објекта се у прошлости није често дешавало, али
су поплаве у току 2006. године у великој мери угрозиле
овај објекат. На територији Општине Инђија постоје и
два вештачка језера и то у Марадику, језеро Шелевренац
и у Јарковцима, Јарковачко језеро. Ова два језера имају
урађене адекватне одводе воде у случају подизања
водостаја и нема опасности од поплавног таласа који
би оштетио делове насеља, у најгорем случају било би
потопљено пољопривредно земљиште које се налази уз
одводне канале ових језера.
Одбране од поплава спољних вода и одбрана од
нагомилавања леда организује се према Оперативном
плану одбране од поплава и спроводи се преко
овлашћених предузећа ЈВП „Воде Војводине“ и ВП
„Галовица“ Земун. Територија општине Инђија припада
водном подручју Дунава на територији АП Војводине.

Општина Инђија се налази у југоисточном делу
Срема и заузима површину од 384 km2. Смештена је на
пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се
укрштају два најзначајнија европска коридора: Коридор
10.(ауто пут Е-75) и Коридор 7 (река Дунав).
Општина обухвата 11 насељених места са

2. Унутрашње воде
У
оквиру
мелиорационог
подручја
Општине Инђија налази се међусобно повезани
хидромелиорациони систем канала, којим се врши
одводњавање сувишних вода са пољопривредног и
грађевинског земљишта са њихових сливних површина.

I УВОД
Оперативни план одбране од поплава и леда на
територији општине Инђија доноси се за 2018. годину
у складу са Општим планом за одбрану од поплава за
период 2012-2018. године.
У ситуацијама када водостаји достигну такав
ниво, да мере редовне и ванредне одбране од поплава,
које су у надлежности Републике, нису довољне за
отклањање опасности од поплава и када су атмосферске
падавине таквог интезитета да надлежно водопривредно
преузеће – ВП „Галовица“ својим потенцијалом (опрема,
људство) није у могућности да отклони опасност од
поплава, на територији општине Инђија, проглашава се
ванредно стање и тада се спроводи Оперативни план.
Ванредно стање за одбрану од поплава које
прети од унутрашњих вода, односно атмосферских
падавина, проглашава се када, атмосферске падавине
у критичном периоду буду таквог интезитета, да их
постојећа каналска мрежа и градска канализација не
могу преузети, а прети опасност по материјална добра и
становништво.
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На територији Општине Инђија сувишне воде усмерене
су највећим делом на поток „Патка“, а мањим делом
на поток Јарачка Јарчина. Поток Патка је брдски поток
дужине 48,550 км, са укупном дужином слива 105,525
км.Укупна површина сливног подручја износи 31.249,15
ха. Степен каналисаности овог слива је 3,59м/ха. Поток
Патка протеже се од села Чортановци у Општини
Инђија до села Стари Бановци у Општини Стара Пазова,
где се улива у Дунав. Поток Јарачка Јарчина се протеже
од села Марадик у општини инђија, до села Краљевци у
Општини Рума.
Каналску мрежу ван подручја насеља Општине
одржава ВП „Галовица“ из Земуна.
ВП „Галовица“ врши одбрану од поплава
унутрашњих вода на објектима и постројењима
хидромелиорационих система за одводњавање и другим
објектима, који су функционално везани за те системе а
на којима имају и права управљања.
Одбрану од поплава унутрашњих вода на
објектима и постројењима хидромелиорационих
система за одводњавање, којима не управља ВП
„Галовица“, а који су фукнционално везани за те системе
за одводњавање, врши власник или корисник објекта
(општина), по налазима службе одбране у поплавама
надлежног водопривредног предузећа.
Детаљан елаборат подземних вода налази се као
основни део Општег плана одбранe од поплава и леда на
територији општине Инђија за период од 2008 – 2012.
године.
IV ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА ЗА 2018.
ГОДИНУ САДРЖИ:
А) Руковођење одбраном од поплава
Б) Имена одговорних лица и називе предузећа,
организација и установа, који се задужују за оперативно
спровођење одбране од поплава и леда на подручју
општине Инђија
В) Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације
за оперативно спровођење одбране од поплава и леда на
подручју општине Инђија
Г) Обезбеђење особља за редовну и ванредну одбрану од
поплава и леда на подручју Општине Инђија
Д) Финансирање одбране од поплава
А. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ
ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА
Ванредну одбрану од поплава проглашава
Председник Општине, Одлуком о проглашењу
ванредног стања.
Одлуком о проглашењу ванредне одбране од
поплава, активира се Општински штаб за одбрану од
поплава и леда, који преузима све послове организације
и спровођења мера за одбрану од поплава.
У организационој структури Општинског
штаба посебну улогу има Главни руководилац одбране
од поплава, као и представници водопривредних
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предузећа, као стручна лица, која најбоље могу оценити
размере поплава, проценити хидролошку ситуацију,
тендеције промена, као и техничке могућности одбране
од великих вода.
Оперативним планом одбране од поплава
Републике Србије за 2018. год. (Службени гласник. РС
бр. 15/2018), одређена су лица и надлежна предузећа
за организовање и спровођење одбране од поплава за
подручје Републике Србије, тако да су у делу који се
односи на подручје општине Инђија, односно водно
подручје Дунав, одрећени:
1. за руководиоца одбрана од поплава за водно
подручје:
Славко Врнџић
Моб. 066/555-22-22, Тел: 021/488-14-50,
факс: 021/488-15-52
E-mail: svrndzic@vodevojvodine.com
за заменика руководиоца одбране од поплава:
Aлександар Николић
моб. 066/858-72-01, Тел:021/488-14-65,
факс 021/488-15-52
E-mail: anikolic@vodevojvodine.com
за надлежно водопривредно предузеће за водно
подручје:
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”,
Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
тел. 021/557-390, 021/557-418,
факс 021/557-353
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com
WЕВ sajt: www.vodevojvodine.com
2. за надлежно водопривредно предузеће за
спровођење мера редовне и ванредне одбране од
поплава:
ВП „ГАЛОВИЦА”, Земун
тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10,
E-mail: office@galovica.co.rs
A.1. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА И ЛЕДА
Решењем Председника Општине Инђија
број. 02-473/2016-II од 30.11.2016. године именован је
Општински штаб за одбрану од поплава, који спроводи
и организује одбрану од поплава и леда на територији
Општине Инђија, у саставу:
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У циљу спровођења одбране од поплава,
Општински штаб за ванредне ситуације врши следеће
послове:
- преузима руковођење одбраном од поплава од
надлежног водопривредног предузећа (ВП „Галовица“)
и преузима руковођење људством и механизацијом
којим они располажу.
- ангажује савете МЗ и издаје им наређења о мерама које
треба предузети за заштиту од поплава,
- организује непрекидно дежурство у Штабу,
- путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу
прима информације од овлашћених осматрача о стању
водостаја,
- на предлог одговорних лица из ЈВП „Воде Војводине“
и ВП „Галовица“ издаје одговарајућа упозорења и
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наређења правним лицима и грађанима о потенцијалним
опасностима и потреби предузимања конкретних мера
за спречавање поплава, односно санирање последица
насталих поплавама,
- путем свих расположивих средстава информисања,
непрекидно даје информације о стању и мерама које
треба предузети за одбрану од поплава,
- по потреби доноси одлуку за ангажовање расположиве
исправне механизације од свих власника, по основу
радне обавезе, ради организације одбране од поплава,
- по потреби подноси захтев Министарству одбране за
ангажовање специјалних јединица и јединица опште
намене цивилне заштите ради организације одбране од
поплава,
- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ надлежној
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јединици Војске Србије и надлежној јединици МУП – а
у полицијској станици Инђија,
- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених
и других стручних служби, ради предузимање мера у
зависности од дате ситуације,
- у случају потребе организације евакуације грађана,
смештање материјалних средстава и организује њихово
збрињавање,
- организује пружање материјалне и сваке друге
помоћи правним лицима и грађанима за ублажавање и
отклањање последица поплава.
Основни задатак Општинског штаба за
ванредне ситуације састоји се у координацији свих
субјеката одбране и синхронизованом спровођењу
свих планираних мера заштите од вода и леда.
У организационој структури Штаба посебну
улогу има главни руководилац одбране, који усклађује
активности свих учесника у одбрани од поплава,
затим представници водопривредних организација,
као стручна лица која најбоље могу оценити размере
поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију

Задаци радних група при Штабу за одбрану од
поплава и леда су:
1. Радна група за обезбеђење саобраћаја и
веза има задатак да обезбеди регулисање саобраћаја,
организује превоз механизације, материјала и
људства, превоз евакуисаног становништва, поправку
путева , ангажовање пловних објеката, обезбеђење
телекомуникационе и радио везе, агрегата који служе
за обезбеђење осветлења на местима где се изводе
интервентни радови и дају информације Штабу о стању
на терену.
2. Радна група за комуналне делатности има
задатак да решава комуналне проблеме у граду и
насељима угроженим поплавама, да обезбеди питку воду,
одвођење отпадних вода, одржавање саобраћајница,
спасавање материалних добара и објеката склоних
рушењу.
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промена, као и техничке могућности одбране од великих
вода.
Штаб мора бити лоциран изван, непосредно
угрожене зоне од поплава, због опасности од могуће
изолације или могућности евентуалне евакуације.
Потребно је да Штаб поседује оптималне услове
комуникације а то значи да објекат у којој је смештен
Штаб мора поседовати телефонске, радио везе, телекс
као и остале техничке капацитете.
Штаб руководи свим активностима, почевши
од првог упозорења и најаве поплаве, до проглашења
престанка опасности. У току трајања одбране, Штаб
мора бити стално у мобилном стању, са максималним
степеном приправности за предузимање свих потребних
мера заштите од вода.
А.2. РАДНЕ ГРУПЕ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА
У циљу оперативне помоћи, Општински штаб
за одбрану од поплава и леда организује радне групе и
то:

3. Радна група за здравствену заштиту има
задатак да обезбеђује санитетску заштиту становништва
и радника који раде у одбрани од поплава, врши заштиту
евакуисаног становништва, контролу јавних објеката за
снабдевање пијаћом водом и слично.
4. Радна група за снабдевање има задатак да
организује снабдевање становништва и радника који
раде у одбрани од поплава, врши прихват и смештај
угроженог становништва, снабдевање радних група
потребним материјалом и алатом.
5. Радна група за евакуацију са угроженог дела
подручја има задатак да организује евакуацију и прихват
угроженог становништва и материјалних добара и
организује њихов смештај.
6. Радна група за мобилизацију има задатак да
се стара о формирању радних група и средстава за рад и
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у том смислу сарађује са Штабом.
У радне групе ангажују се стручњаци разних
профила и њихов број се одређује у зависности од обима
и задатака радних група.
Б. ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ
ЗАДУЖЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У циљу спровођења Плана одбране од поплава
и леда општине Инђија посебно мера утврђених у тачки

Среда 18. април 2018.

2., подтачка 3.- одређују се предузећа, организације и
установе који се задужују за оперативно спровођење
одбране од поплава и леда на подручју општине Инђија,
као и лица за руковођење, одређена као одговорна лица:
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В. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АЛАТА, МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Г. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОСОБЉА ЗА
РЕДОВНУ И ВАНРЕДНУ ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА
Републичким оперативним планом одбране
од поплава, техничко особље и радна снага надлежног
водопривредног предузећа „Галовица“ Земун, задужени
су за спровођење одбране од поплава, са потребном
механизацијом и материјалом, да изврше све задатке
у условима редовне и ванредне одбране од поплава на
територији општине Инђија.
У условима проглашења ванредног стања, ова
механизација и радна снага могу бити недовољне за
предузимање свих потребних мера, па је неопходно
ангажовати сву расположиву механизацију других
предузећа са територије Општине, а радну снагу по
основу радне обавезе.
Д. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Финансирање Одбране од поплава у условима
редовне и варедне одбране од поплава, обезбеђује се из
накнаде за одводњавање од ЈВП „Воде Војводине“ тј. из

Фондова Републике Србије.
Само у изузетним случајевима и то за
интервенције, које се не могу одложити, уз сагласност
председника општине Инђија обезбедиће се неопходна
средства из буџета Општине Инђија.
Оперативни план одбране од поплава на водама
другог реда на територији општине Инђија за 2018.
годину објавити у „Службеном листу општине Инђија”.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 87-1/2018-III
Датум: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 5. става 1. тачка 3. Закона о
контроли државне помоћи („Службени гласник РС“,
број 51/09), члана 95д. став 1. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ број
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) и члана 26.
став 2. Пословника о раду Општинског већа („Службени
гласник општине Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10 ),
Општинско веће Општине Инђија, на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године донело је:
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПО ОСНОВУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И МИКРО
ПРАВНИМ ЛИЦИМА СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2018.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин
и поступак доделе бесповратних средстава по основу
Државне помоћи мале вредности (у даљем тексту: „de
minimis“ државна помоћ), предузетницима и микро
правним лицима (у даљем тексту: привредни субјекти),
са седиштем на територији општине Инђија (у даљем
тексту: Општина) у 2018. години.
Члан 2.
Укупан износ средстава који се додељују по овом
правилнику и Јавном конкурсу за доделу бесповратних
средстава по основу „de minimis“ државне помоћи
предузетницима и микро правним лицима са седиштем
на територији општине Инђија у 2018. години (у даљем
тексту: Јавни конкурс) јесте 5.000.000,00 динара и иста
су обезбеђена Одлуком о буџету Општине Инђија за
2018. годину („Службени лист Општине Инђија“, број
30/17).
Члан 3.
Средства која се додељују као „de minimis“
државна помоћ, распоређују се у две партије:
1. Партија I – предузетници 2.500.000,00 динара;
2. Партија II – микро правна лица лицима 2.500.000,00
динара.
Испуњеност свих услова из овог Правилника
представља основ за добијање „de minimis“ државне
помоћи.
Члан 4.
Средства из члана 1. овог Правилника намењена
су за набавку:
1. нове опреме или машина (производна опрема,
машине, делови машина, специјализовани алати, опрема
за пружање услуга, канцеларијска опрема, рачунарска
опрема);
2. репродукционог материјала и сировина;
3. израда документације за увођење стандарда;
4. прибављање дозвола за обављање делатности (заштита
животне средине, транспорт и сакупљање отпада).
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Члан 5.
Право на „de minimis“ државну помоћ имају
привредни субјекти ради унапређења своје делатности,
јачања конкурентности, унапређење технолошких
процеса производње и услуга, повећања вредности
и обима промета, смањења трошкова финанасирања
производње опреме и репродукционог материјала и др.,
под следећим условима:
1. да оснивач привредног субјекта није старији од 40
година;
2. да оснивач привредног субјекта има пребивалиште на
територији општине Инђија најмање две године;
3. да привредни субјект има седиште и обавља делатност
на територији општине Инђија;
4. да је привредни субјект регистрован као предузетник
или развстан као микро правно лице;
5. да послује најмање годину дана у континуитету, без
привремених прекида у обављању делатности;
6. да над привредним субјектом није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације;
7. да против оснивача привредног субјекта или
одговорних лица у привредном субјекту није покренут
кривични поступак и да се не води истрага;
8. да оснивач привредног субјекта или одговорно лице
у привредном субјекту нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне
групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и друга кривична дела која се гоне по
службеној дужности;
9. да је привредни субјект измирио пореске обавезе;
10. да привредном субјекту у последњих годину дана
није изречена правоснажна мера забране обављања
делатности;
11. да је привредни субјект у већинком домаћем
приватном власништву, односно да није у групи
повезаних лица у којој су и неки од чланова мала, средња
и велика правна лица;
12. да је сврха и намена инвестирања у опрему,
репродукциони материјал и др. у складу са делатношћу
коју обавља привредни субјекат;
13. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да
представљају повезана лица – у смислу члан 62. Закона
о привредним друштвима („Службени гласник”, бр.
36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15).
Приоритет при додели бесповратних средстава
имају привредни субјекти који обављају производну и
услужну делатност.
Члан 6.
Право учешћа на конкурсу немају привредни
субјекти који обављају делатност у следећим секторима:
примарна пољопривредна производња, производња и
продаја војне опреме, организовање игара на срећу и
сличне делатности и производња и промет било којих
производа или активности које се према домаћим
прописима или међународним конвенцијама сматрају
забрањеним.
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Члан 7.
Додела средстава из члана 1. овог Правилника,
врши се на основу Јавног конкурса који расписује
Председник општине.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује
се на званичној интернет страници општине Инђија и на
огласној табли општине Инђија.
Председник општине, приликом расписивања
јавног конкурса одлучује о најнижем и највишем износу
новчаних средстава која се одобравају.
На јавном конкурсу, привредни субјекти могу
учествовати само са једном пријавом.
Уколико се по јавном конкурсу не искористе сва
планирана средства из буџета општине Инђија, јавни
конкурс се може расписати и више пута у току године.
Члан 8.
Јавни конкурс садржи:
1. намену и износ средстава за којe се конкурс спроводи;
2. субјекте који имају право на подношење пријаве;
3. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
4. документа која је потребно приложити уз пријаву
(конкурсна документација);
5. основна мерила и критеријуме избора;
6. место и рок за достављање пријаве;
7. рок за доношење одлуке о избору;
8. начин објављивања одлуке и
9. друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 9.
На јавни конкурс прилаже се следећа
документација:
1. пријава на јавни конкурс, поднета на обрасцу „Пријава
на Јавни конкурс – додела бесповратних средстава по
основу државне помоћи мале вредности предузетницима
и микро правним лицима“ – Образац 1., потписана и
оверена од стране подносиоца пријаве;
2. фотокопија Оснивачког акта;
3. фотокопија решења о регистрацији, основно и све
измене;
4. извод из привредног регистра, издат после
расписивања јавног конкурса;
5. фотокопија Решења о регистрацији у систем ПДВ-а;
6. овера лица овлашћених за заступање – ОП Образац;
7. фотокопија личних карти оснивача привредног
субјекта, као и лица овлашћених за заступање и
располагање финансијским средствима;
8. уверење о пребивалишту за оснивача у последње две
године;
9. картони депонованих потписа - за све банке (морају
бити оверени печатом и потписом од стране банака);
10. оригинал уверења Пореске управе о измиреним
пореским обавезама, издато након распивања јавног
конкурса;
11. изјава о Повезаним лицима дата на обрацу „Изјава о
повезаним лицима“ - Образац 2.;
12. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног
органа да против оснивача, или одговорних лица
привредног субјекта није покренут кривични поступак,
нити је покренута истрага, издато након објављивања

Среда 18. април 2018.

јавног конкурса;
13. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног
органа да оснивач и одговорно лице привредног субјекта
нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и друга кривична
дела која се гоне по службеној дужности, издата након
оглашавања јавног конкурса;
14. уверење надлежног органа да привредном субјекту у
последњих годину дана није изречена правоснажна мера
забране обављања делатности, издата након оглашавања
јавног позива (за правна лица уверење издато у
привредном суду, а за предузетнике уверење издато у
прекршајном суду);
15. привредни субјекти који воде пословне књиге по
систему двојног књиговодства - фотокопија јавно
објављеног финансијског извештаја за 2016. годину
и фотокопија финансијског извештаја за статистичку
сврху за 2017. годину који је предат АПР-у уз Изјаву да
се исти неће мењати;
16. привредни субјекти који воде пословне књиге по
систему простог књиговодства - фотокопија биланса
успеха за 2017. годину (образац БУ) оверен од стране
Пореске управе;
17. паушални порески обвезници који достављају
пријаву оствареног промета (образац КПО) Пореској
управи за 2017. годину, оверену од стране Пореске
Управе, потврда пословне банке о промету на рачуну у
2017. години и фотокопија Решења на порез од прихода
од самосталне делатности за 2017. годину;
18. потписана изјава о примљеној „de minimis“ државној
помоћи, која је подносицу захтева додељене у текућој
и претходне две фискалне године у складу са Уредбом
о правилима за доделу државне помоћи („Службени
Гласник РС“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и
119/14), дата на обрасцу „Изјава о примљеној државној
помоћи“ - Образац 3.;
19. профактура – предрачун за опрему, машине,
репродукциони материјал и друге трошкове из члана 4.
овог правилника;
20. изјава у складу са чланом 103. став 3. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама.
Члан 10.
Јавни конкурс спроводи Комисија за доделу
бесповратних средстава по основу „de minimis“ државне
помоћи предузетницима и микро правним лицима са
седиштем на територији општине Инђија у 2018. години
(у даљем тексту: Комисија), коју решењем именује
Председник општине.
Комисија има пет чланова од којих је један
председник.
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Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управе општине Инђија Одељење за привреду и инвестиције.

Ред. Бр.

1.

2.

Дужина
обављања
делатности

3.

Власништво над
пословним
простором

4.

Опрема
којом
располаже
привредни
субјект

5.

Карактеристике
продајног
тржишта

6.

Биланс успеха

7.

Извори
финансирања
инвестиција

8.

Члан 11.
Комисија врши проверу поднетих пријава,
односно проверу испуњености услова Јавног конкурса
и поднету документацију, врши бодовање и рангирање
поднетих пријава према следећим критеријумима:

КРИТЕРИЈУМ

Делатност у коју
се инвестира

Пројектовани
биланс успеха

Укупно: 80 бодова
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Максимум
бодова
Производња,
производно
занастство
Услужно
занатство,
личне
услуге, грађевинарство
Хотели, ресторани и остале
услуге
Пословање преко 3 године
Пословање 1-3 године
Преко
50%
површине
у
власништву
До
50%
површине
у
власништву
Преко 50% укупне вредности
опреме у власништву
До 50% укупне вредности
опреме у власништву
Највећи
%
учешћа
у
приходима
има
инострано
тржиште
Највећи % у приходима има
национално тржиште
Највећи % у приходима има
регионално тржиште
Највећи % у приходима има
локално тржиште
Нето добитак у претходној
години
Учешће сопствених средстава
је веће од 75%
Учешће сопствених средстава
је од 51-74%
Учешће сопствених средстава
је до 50%
Нето добит расте у односу на
претходну годину

10
5
2
5
2
12
8
12
8
5
10
15
20
6
10
5
3
5
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Члан 12.
Уколико се по више пријава, на основу
спроведеног поступка бодовања, оствари једнак број
бодова предност у остваривању права имају пријаве по
којима је остварен већи број бодова по појединачним
критеријумима према следећем редоследу: делатност
у коју се инвестира, дужина обављања делатности,
карактеристике продајног тржишта, биланс успеха,
извори финансирања.
Уколико се по више пријава, након извршеног
бодовања у складу са ставом 1. овог члана, остваре исти
број бодова, одлучиваће се по редоследу подношења
пријава.
Члан 13.
Пријава на јавни конкурс са потребном
документацијом подноси се Комисији у штампаном
облику и предаје се на писарници Општине Инђија или
доставља поштом.
Пријава
са
потребном
документацијом
доставља се у затвореној коверти, на адресу: Општина
Инђија, Комисија за доделу бесповратних средстава по
основу „de minimis“ државне помоћи предузетницима
и микро правним лицима са седиштем на територији
општине Инђија у 2018. години, ул. Цара Душана 1,
Инђија, са назнаком: „не отварати – Пријава на јавни
конкурс за доделу бесповратних средстава по основу
„de minimis“ државне помоћи предузетницима и микро
правним лицима са седиштем на територији општине
Инђија у 2018. години“.
Назив и адресу подносиоца пријаве потребно је
назначити на полеђини коверте.
Пријаве послате на било који други начин (нпр.
факсом или електронском поштом) неће бити узете у
разматрање.
Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег
дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум
приспећа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
које нису поднете на прописаним обрасцима, као и
пријаве које су поднете од стране неовлашћених лица,
Комисија неће узети у разматрање.
Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса на званичној интернет
страници општине Инђија.
Члан 14.
Комисија о свом раду води записник у који се
уносе сви битни подаци о раду Комисије (ко је присутан,
разлог одсутности, различита мишљења поводом
испуњености услова из пријава), а обавезно се уноси
укупан број поднетих пријава, прихватљиве пријаве с
приказом бодова и износа, као и пријаве које нису узете
у разматрање и разлози због којих нису разматране
(неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису
поднете на прописаним обрасцима, као и пријаве које су
поднете од стране неовлашћених лица).

Среда 18. април 2018.

Члан 15.
Комисија,
након
спроведеног
поступка
бодовања, утврђује предлог Одлуке о додели „de
minimis“ државне помоћи предузетницима и микро
правним лицима са седиштем на територији општине
Инђија у 2018. години, у року од седам дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс.
Предлог одлуке из става 1. овог члана објављује
се на званичној интернет страници општине Инђија, као
и на огласној табли општине Инђија и доставља се свим
учесницима јавног конкурса.
На предлог одлуке из става 1. овог члана
учесници конкурса имају право приговора у року од пет
дана од дана њеног објављивања на званичној интернет
страници општине Инђија.
Одлуку о приговору доноси Комисија у року од
пет дана од дана пријема приговора.
Члан 16.
По истеку рока за приговор, односно по
окончању поступка по приговорима, Комисија ће
утврдити предлог Одлуке о додели „de minimis“ државне
помоћи предузетницима и микро правним лицима са
седиштем на територији општине Инђија у 2018. години,
исти без одлагања доставити Председнику општине.
Одлуку о додели бесповратних средстава по
основу „de minimis“ државне помоћи предузетницима
и микро правним лицима са седиштем на територији
општине Инђија у 2018. години, доноси Председник
општине.
Одлука Председника општине је коначна.
Одлука из става 2. овог члана објављује се на
званичној интернет страници општине Инђија и огласној
табли општине Инђија.
Члан 17.
На основу Одлуке о додели бесповратних
средстава по основу „de minimis“ државне помоћи
предузетницима и микро правним лицима са седиштем
на територији општине Инђија у 2018. години,
Председник општине ће са привредним субјектима
којима је додељена „de minimis“ државна помоћ,
закључити појединачни Уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе и на основу којег ће се
вршити исплата „de minimis“ државне помоћи.
Пре потписивања Уговора, привредни субјект је
у обавези да отвори рачун у Управи за трезор.
Члан 18.
Привредни субјект којем је Одлуком из члана 16.
став 2. овог правилника додељења „de minimis“ државна
помоћ, дужан је да у року од 60 дана од дана трансфера
средстава, поднесе извештај о реализацији утрошених
средстава добијених по основу „de minimis“ државне
помоћи и да достави доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим уговором.
Извештај о реализацији „de minimis“ државне
помоћи, подноси се Надлежним одељењима.
Извештај садржи наративни и финансијски
део, уз достављање копија комплетне финансијске
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документације о утрошку одобрених средстава.
Извештај се подноси у штампаном облику,
предајом на писарници Општинске управе општине
Инђија или се доставља поштом.
Уколико привредни субјект не достави извештај
о реализације „de minimis“ државне помоћи, таквом
подносиоцу пријаве, не могу се додељивати средства из
буџета општине Инђија у наредне три године рачунајући
од године у којој није поднео извештај о реализације „de
minimis“ државне помоћи.
Члан 19.
Општинска управа општине Инђија – Одељење
за финансије, прати и надзире реализацију „de minimis“
државне помоћи и наменско коришћење одобрених
средстава, непосредним увидом и на основу извештаја,
обавештења и достављање документације, како у току
реализације, тако и након реализације и о томе сачињава
извештај.
Члан 20.
Стручне и административно-техничке послове
за спровођење овог правилника и рад Комисије обавља
Општинска управа - Одељење за привреду и инвестиције.
„Пријава на Јавни конкурс – додела
бесповратних средстава по основу државне помоћи мале
вредности предузетницима и микро правним лицима“ –
Образац 1., Изјава о повезаним лицима“ – Образац 2 и
„Изјава о примљеној државној помоћи“ - Образац 3.
су у прилогу овог Правилника и чине његов саставни
део.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општина
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 401-65/2018-III
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 18. април 2018.

Прилози уз Правилник о додели бесповратних
средстава по основу државне помоћи мале вредности
предузетницима и микро правним лицима са седиштем
на територији општине Инђија у 2018. години.
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Образац 1.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
П РИ Ј А В А Н А
Ј А В Н И К О Н К У РС – Д О Д Е Л А Б Е С П О В Р А Т Н И Х С РЕ Д С Т А В А П О О С Н О В У
Д РЖ А В Н Е П О М О Ћ И М А Л Е В РЕ Д Н О С Т И П РЕ Д У З Е Т Н И Ц И М А И М И К РО
П РА В Н И М Л И Ц И М А

1. ОПИС ПОСЛОВАЊА
1.1. Датум оснивања и
кратак историјат
фирме

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив радње / привредног
друштва

предузетник

Основани као:

1.2. Организациона
структура

микро правно лице

МБЈР радње / привредног
друштва
Месец

Адреса (улица и број, место)

Број радника

1.3. Број радника по
месецима за
претходна 3 месеца

Teлефон, факс
Email адреса, web адреса
Шифра и назив претежне
делатности

2. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ (простор, опрема, обртна средства)

ПИБ
Контакт особа (име, презиме,
телефон)

Делатност у коју се инвестира

2.1. Пословни простор (земљиште, објекти)
Производња,
производно занатство

Услужно
занатство,
личне услуге,
грађевинарство

Хотели,
ресторани и
остале услуге

Остало

Локација пословног
простора

Опис пословног
простора

Број запослених лица

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Власништво над
пословним простором

Име и Презиме, ЈМБГ
Адреса (улица и број, место)

Потребна адаптација

Површина у власништву: ______________ м²
Површина у закупу/уступљена : _________ м², за период __________________
ДА

Потребан износ ______________ РСД

НЕ

Teлефон, факс
Email адреса
Пребивалиште

Врста сировина/
материјала

2.2. Опрема којом располаже предузетник/микро правно лице
Назив

Број комада

Година
производње

Укупна вредност

У
власни

У
закупу и сл.

Потребна
количина

% на
залихама

Износ
(РСД)

% за
набавку

Потребне
количине за
планирани обим
производње на
годишњем нивоу

УКУПНО (РСД):

УКУПНО

2.3. Додатна опрема и/или услуга која треба да се набави
Назив опреме

Потребан број
комада (а)

Цена по
комаду
(б)

3. ТРЖИШТЕ ПРОДАЈЕ, КУПЦИ И КОНКУРЕНТИ

Вредност опреме
(аxб)

Геог. локација тржишта

% учешћа у укупном приходу

3.1. Карактеристике У локалу
продајног тржишта У региону (изван локала)
У земљи (изван региона)
У иностранству

3.2. Купци
УКУПНО

Правна лица
Физичка лица (становништво)
Назив купца

2.4. Набавка репродукционог материјала и сировина
Назив и локација добављача

Шта испоручује

Основни
критеријум за

Карактеристике
набавног
тржишта и
најважнији
добављачи

Да ли постоји могућност да се лако
мењају добављачи?

ДА

НЕ

3.3. Највећи купци
(када купци нису
само становништво)

3.4. Опис пословања
највећих
конкурената
(локација, цене,
услови продаје,
промоција,
сервисна мрежа
итд) и њихове
предности и
недостаци

Назив конкурента

Географска локација
тржишта на коме се
налазе

% учешћа у
укупном
приходу

Опис пословања
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4. ФИНАНСИЈЕ
4.1. Биланс успеха
АОП

201
202
206
215
217
207
208
209
210
211
212
216
218
223
229

ЕЛЕМЕНТИ

2016. година

2017. година

УКУПНИ ПРИХОДИ
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Остали пословни приходи

120
122
124

Остале краткорочне финансијске обавезе и ПВР
Обавезе по основу пореза
УКУПНА ПАСИВА

4.3. Предрачунска вредност инвестиције
Назив улагања

Израда документације за увођење
стандарда
Прибављање дозвола за обављање
делатности

УКУПНО

001
004
005
009
012
013
015
019
020
023
109

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Губитак

024

УКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
КАПИТАЛ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБAВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања

ПОРЕЗИ ИЗ ДОБИТИ

V

НЕТО ДОБИТ (III – IV)

100%
4.4. Извори финансирања инвестиције

ЕЛЕМЕНТИ

IV

% учешћа

Набавка резервних делова

АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Краткорочна потраживања
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и АВР

101
111
112
113
116
117
119

Вредност (РСД)

Набавка опреме и/или услуга
(из табеле 2.3.)
Набавка сировина и материјала
(из табеле 2.4.)

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ
ПОСЛОВИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада
Трошкови амортизације
Остали пословни расходи
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ДОБИТАК

4.2. Биланс стања
АОП

Среда 18. април 2018.

2016. година

Извор финансирања

2017. година

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Износ (РСД)

% учешћа

Сопствена средства
Остало

(навести)

УКУПНО

100%

4.5. Пројектовани биланс успеха у наредне 2 године
Ред.бр.

ЕЛЕМЕНТИ

I.

УКУПАН ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ

II.

УКУПНИ РАСХОДИ (1.+2.)

1.

Укупни пословни расходи
- Материјални трошкови
- Амортизација
- Бруто лични дохоци
- Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
- Камате
- Банкарске провизије
БРУТО ДОБИТ (I – II)

2.

III



2018. година

2019.
година

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности,
издата након оглашавања јавног конкурса
Уверење надлежног органа да привредном субјекту у последњих годину дана није
изречена правоснажна мера забране обављања делатности, издата након оглашавања
јавног позива (за правна лица уверење издато у привредном суду, а за предузетнике
уверење издато у прекршајном суду)

 Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства
- фотокопија јавно објављеног финансијског извештаја за 2016. годину и
фотокопија финансијског извештаја за статистичку сврху за 2017. годину који је
предат АПР-у уз Изјаву да се исти неће мењати;

5. ПРИЛОЗИ
Уз пријаву приликом конкурисања потребно је приложити и следеће:


Фотокопија Оснивачког Акта (Одлука о оснивању друштва, статут, одлука о изменама и
допунама оснивачког акта, одлуке о изменама и допунама статута)



Фотокопија Решења о регистрацији - основно, све статусне измене и допуне.



Извод из привредног регистра, издат после расписивања јавног конкурса



Фотокопија Решења о регистрацији у систем ПДВ-а.



Овера лица овлашћених за заступање- ОП Образац.



Фотокопија личних карти оснивача привредног субјекта, као и и лица овлашћених за
заступање и располагање финансијским средствима

x

Уверење о пребивалишту за оснивача у последње две године

x

Картони депонованих потписа- за све банке (морају бити оверени печатом и потписом
од стране банака)
Оригинал Уверења Пореске управе о измиреним пореским обавезама, издато након
расписивања јавног конкурса




Изјава о Повезаним лицима – образац 2.



Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа да против оцнивача, или
одговорних лица привредног субјекта није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага, издата након објављивања јавног конкурса.
Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа да оснивач и одговорно
лице привредног субјекта нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови



 Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог књиговодства
- фотокопија биланса успеха за 2017. годину (образац БУ) оверен од стране
Пореске Управе
 Паушални порески обвезници који достављају пријаву оствареног промета
(образац КПО) Пореској Управи за 2017. годину, оверену од стране Пореске
Управе, потврда пословне банке о промету на рачуну у 2017. години и
фотокопија Решења на порез од прихода од самосталне делатности за 2017.
годину
 Потписана изјава о раније примљеним државним помоћима „de minimis“ које су
подносиоцу захтева додељене у текућој и претходне две фискалне године у
складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени Гласник
РС“, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) – образац 3.
 Профактура-предрачун за опрему, машине, репродукциони материјал и др. по
основу које се траже бесповратна средства. Профактура мора да садржи назив
добављача, адресу, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна. Уз профактуру
обавезно се прилаже проспект/каталог са фотографијама опреме и доказ о основу
коришћења пословног простора, у коме је планирано обављање делатности,
односно смештај опреме. Испоручилац опреме не може бити физичко лице, осим
уколико је предузетник, нити повезано лице са корисником јавних средстава,
нити директором, у смислу Закона о привредним друштвима и закона о банкама.
Опрема која је наведена у профактури, као и добављач не може се мењати након
подношења пријаве на јавни конкурс. У оправданим ситуацијама може се
извршити измена и добављача и опреме. Након доношења Одлуке Комисије у
посебно оправданим случајевима на образложен захтев привредног субјекта,
може се одобрити промена добављача али не и функционалне намене опреме
која је предмет учешћа у јавном конкурсу.
 Изјава у складу са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама.
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Образац 2.
6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Овим путем ја _______________________ (име и презиме одговорног лица), изјављујем
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци који су
уписани у пријави тачни, осим оних који се односе на пројекције будућег пословања.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

ИЗЈАВА О ПРИМЉЕНОЈ ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

образац 3.

Име и презиме / Назив подносиоца захтева:
_________________________________________
Место: ____________________________________
Адреса: ___________________________________
Матични број: _____________________________
ПИБ: _____________________________________
У складу са чланом 5. став 2. и чланом 95д Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (Сл.гласник РС, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)
дајем:
ИЗЈАВУ
под кривичном и материјалном одговорношћу да______________________(име и
презиме /назив и седиште )
а) нисам користио/ла државну помоћ
б) сам користио/ла државну помоћ за исте оправдане трошкове (у овом случају
неопходно је попунити приложену табелу)
Назив државне помоћи
Износ помоћи
Период коришћења

и да је ________________________, (име и презиме/назив и седиште) независан
привредни субјект, односно да самостално послује и доноси пословне одлуке и да
обавља засебну делатност.
У _______________________
Датум ___________________

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________
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На основу чл. 19.став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/2009, 53/2010, 101/11 и 55/14), члана 58.став 1.
тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13) и члана
2. став 1. тачка 6. Одлуке о Општинском већу општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 25/08,
15/10),
Општинско Веће општине Инђија, на седници
одржаној 18. априла 2018. године, донело је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ
И ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У Програму активности и плану коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима за 2018. годину на територији
општине Инђија, („Службени лист општине Инђија“,
бр.29/2017) у поглављу I:
- Поднаслов А) ПРИХОДИ, став 2. мења се и гласи:
За реализацију овог Програма планирају се
средства из буџета Општине Инђија за 2018. годину
у укупном износу од 28.600.000,00 динара, од чега
део средстава (18.047.502,57 динара) представљају
пренета средства из 2017. године и 10.552.497,43 динара
представљају процењена вредност средстава која ће
бити прикупљена у току 2018. године.
- Поднаслов Б) РАСХОДИ, тачке 1, 2, 3, 4 и 5 мењају
се и гласе:
1. Унапређење и поправљање саобраћајне
инфраструктуре на територији општине Инђија ........
............................................................... 14.300.000,00 дин.
1.1. Израда пројектне документације из области
техничког регулисања саобраћаја на путевима ...............
................................................................. 4.000.000,00 дин.
1.2. Набавка и постављање саобраћајне сигнализације
у функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима општине Инђија .................... 1.000.000,00 дин.
1.3. Набавка и монтажа техничких средстава за
успоравање саобраћаја и других средстава од значаја за
безбедност саобраћаја на путевима ..... 1.000.000,00 дин.
1.4. Израда пројектне документације и извођење прве
фазе изградње система видео надзора са аутоматском
детекцијом прекршаја из области безбедности саобраћаја
.................................................................. 3.900.000,00 дин.
1.5. Израда пројектне документације и изградња
саобраћајних полигона за децу на подручју општине
Инђија ..................................................... 1.000.000,00 дин.
1.6. Набавка и постављање LED дисплеја са порукама за
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безбедно учешће у саобраћају .............. 3.400.000,00 дин.
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
на територији општине Инђија ........... 900.000,00 дин.
2.1. Реализација јавног конкурса посвећеног унапређењу
саобраћајног образовања и васпитања деце у основним
школама са подручја општине Инђија .... 300.000,00 дин.
2.2. Пројекат стручног усавршавања учитеља и васпитача
из области саобраћајног образовања и васпитања .........
.................................................................... 300.000,00 дин.
2.3. Пројекат унапређења безбедности младих у
саобраћају ................................................. 300.000,00 дин.
3. Превентивно промотивне активности из области
безбедности саобраћаја ...................... 1.400.000,00 дин.
3.1. Набавка и штампање флајера и другог промотивног
материјала посвећеног унапређењу безбедности
бициклиста у општини Инђија ............... 200.000,00 дин.
3.2. Набавка жутих ротационих светала за потребе
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности
возача трактора ......................................... 500.000,00 дин.
3.3. Набавка и штампање флајера и других едукативних
материјала посвећених унапређењу безбедности пешака
у општини Инђија .................................... 200.000,00 дин.
3.4. Израда идејног решења за билборде и закуп билборда
на подручју општине Инђија за потребе реализације
кампања у безбедности саобраћаја ......... 500.000,00 дин.
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја ............................................. 8.000.000,00 дин.
4.1. Набавка службених возила за потребе рада
саобраћајне полиције и инспекције друмског саобраћаја
са подручја општине Инђија ................. 4.500.000,00 дин.
4.2. Набавка уређаја за аутоматску детекцију прекршаја
................................................................. 2.000.000,00 дин.
4.3. Набавка других техничких средстава за потребе
рада припадника саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове саобраћаја ........ 1.500.000,00 дин.
4.3.1. Лаптоп рачунари (2 комада) ........... 150.000,00 дин.
4.3.2. Рачунари са штампачима (4 комада) .....................
.................................................................... 300.000,00 дин.
4.3.3. Путарске сигналне лампе (2 комплета) .................
...................................................................... 80.000,00 дин.
4.3.4. Лед строб за шофершајбну (4 комада) .....................
.................................................................... 100.000,00 дин.
4.3.5. Бели опасач за саобраћајну полицију (17 комада)
.................................................................... 150.000,00 дин.
4.3.6. Црвени наставак за „Стингер“ лампу (17 комада)
...................................................................... 50.000,00 дин.
4.3.7. Алкометар „AlcoQuant 6020“ (2 комада) ...............
.................................................................... 250.000,00 дин.
4.3.8. Ручни рефлектор (2 комада) ............. 30.000,00 дин.
4.3.9. Меглајт батерије (6 комада) .............. 60.000,00 дин.
4.3.10. Стоп таблице (17 комада) ............... 70.000,00 дин.
4.3.11. Саобраћајно огледало (2 комада) ... 60.000,00 дин.
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4.3.12. Циклометар за вршење увиђаја (1 комад) ...........
...................................................................... 50.000,00 дин.
4.3.13. Ласерски даљиномер (1 комад) ...... 50.000,00 дин.
4.3.14. Прслуци (20 комада) .................... 100.000,00 дин.
5. Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја ....................................... 1.200.000,00 динара
5.1. Реализација пројекта провере безбедности
саобраћаја на путевима општине Инђија ........................
.................................................................... 400.000,00 дин.
5.2. Реализација пројекта идентификације црних тачака
са предлогом мера на путевима општине Инђија ..........
.................................................................... 400.000,00 дин.
5.3. Реализација пројекта за унапређење безбедности
бициклиста у саобраћају ......................... 400.000,00 дин.
II
Овај Програма објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-511/2018-III
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------233
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – други закон и 101/16 - други закон) и члана
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13 ), a у
вези члана 9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 30/17),
Општинско веће Општине Инђија на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
НАМЕЊЕНЕ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
субвенционисања дела каматне стопе за кредите
намењене развоју привредних субјеката на територији
Општине Инђија, одобрених од стране пословних
банака, у складу са овом Одлуком.
Члан 2.
Средства за субвенционисање дела каматне
стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката
на територији Општине Инђија обезбеђена су Одлуком
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о буџету Општине Инђија за 2018. годину („Службени
лист општине Инђија“, број 30/17), на позицији: 388,
економска класификација 454 Субвенције приватним
предузећима: Пројекат 2 „СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ“ у износу од 3.000.000,00 динара.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове одлуке намењена су за
субвенционисање дела камате на краткорочне кредите за
обртна средства (рочности до 18 месеци).
Право на субвенције за камате на кредите имају
привредни субјекти разврстани у складу са Законом као
микро, мала и средња правна лица и предузетници са
седиштем на територији Општине Инђија.
Право на субвенције за камате на кредите имају
правна лица и предузетници из става 2. овог члана, за
износ кредита који не може бити мањи од 300.000,00
динара, ни већи од 1.500.000,00 динара.
Субвенционисање каматне стопе неће се
вршити за кредите који се користе за:
1) организовање игара на срећу и лутрија и сличних
делатности и намена;
2) производњу и промет роба и услуга које се према
домаћим прописима или међународним конвенцијама и
споразумима сматрају забрањеним;
3) за рефинансирање кредита код друге банке.
Члан 4.
Председник општине Инђија расписује јавни
позив за прикупљање понуда пословних банака за
краткорочно кредитирање микро, малих и средњих
привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите.
Члан 5.
Критеријуми за избор пословне банке са којом
ће Општина Инђија закључити уговор о кредитирању
привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите су:
‒ висина каматне стопе на кредите,
‒ трошкови обраде кредитног захтева,
‒ трошкови осигурања (обезбеђења враћања) кредита,
‒ друге понуђене погодности за кориснике кредита.
Члан 6.
Право на субвенције остварује се подношењем
писменог захтева за одобрење кредитне подршке
банци која је са Општином Инђија закључила уговор
о краткорочном кредитирању микро, малих и средњих
привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите.
Захтев за одобрење може да се поднесе код
банке из става 1. овог члана до 15. новембра текуће
године.
Пословна банка из става 1. овог члана одобрава
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кредите по условима утврђеним Угвором закљученим са
Општином Инђија и у складу са пословном политиком
банке.
Ризик враћања кредита сноси пословна банка.
Члан 7.
Правна лица и предузетници који са пословном
банком из члана 6. ове Одлуке закључе уговор о
краткорочном кредиту за обртна средства уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите, остварују право на субвенције у висини од 70
% обрачунате редовне камате за период трајања кредита.
Услови исплате субвенције за одобрене
краткорочне кредите уређују се уговором о условима
субвенционисања дела каматне стопе који закључују
Општина Инђија и пословне банке које по јавном позиву
доставе најповољније понуде за кредитирање.
Члан 8.
Све стручне и администартивне послове у
вези примене ове Одлуке обављаће Општинска управа
општине Инђија – Одељње за финансије и Агенција за
економски развој општине Инђија.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 42-6/2018-III
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------234
На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачка 5. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014,
96/2015-др.закон и 9/2016-одлука УС), члана 26. став 1.
Пословника о раду општинског већа („Службени лист
општина Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10), а у вези
Закључка Савета за безбедност саобраћаја на путевима
број 06-16/2018- III-4 од 05. фебруара 2018. године
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 18. априла 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
о прибављању опреме
I
У циљу реализације дела Програма активности и
плана коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима за 2018. годину
на територији општине Инђија, а ради унапређења
безбедности саобраћаја и побољшања услова рада

Среда 18. април 2018.

припадника саобраћајне полиције, прибавиће се у јавну
својину општине Инђија, опрема за техничко опремање
Полицијске станице у Инђији, и то:
1. лаптоп рачунар – два комада;
2. путарске сигналне лампе – два комада;
3. лед строб за шофершајбну – четири комада;
4. црвени наставак за „Сингер“ лампу – 17 комада;
5. ручни рефлектор – два комада;
6. стоп таблица – 17 комада;
7. саобраћајно огледало – два комада.
II
Овлашћује се Председник општине, да у складу
са законом реализује прибављање опреме из тачке I ове
одлуке.
Председник општине ће након прибављања
опреме из тачке I ове одлуке, Општинског већу поднети
извештај.
III
O реализацији ове одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-40/2018-III
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------235
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“, број 16/2016),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 18. априла 2018.године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“
регистарске ознаке IN 007-GJ, власништво Општинске
управе општине Инђија, даје се на привремено
коришћење Aгенцији за рурални развој општине Инђија
д.о.о. 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
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међусобна права и обавезе.
Oвлашћује се начелник Општинске управе
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању
на коришћење службеног возила, потпише Записник о
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.
III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 410-14/2018-III-1
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------236
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“, број 16/2016),
Општинско веће опптине Инђија на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“
регистарске ознаке IN 006-CМ, власништво Општинске
управе општине Инђија, даје се на привремено
коришћење Дому здравља „Др Милорад – Мика
Павловић“ Инђија и то на период од годину дана од дана
потписивања записника о примопредаји возила.
II
Oвлашћује се начелник Општинске управе
да потпише записник о предаји возила из тачке I ове
Одлуке.
III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 410-24/2018-III-1
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 17. Правилника о ближим
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма и пројеката од јавног интереса за општину
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА КОЈА СЕ БАВЕ СОЦИОХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА,
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о спровођењу поступка
доделе средстава по основу Јавног конкурса за
доделу средстава из буџета општине Инђија за 2018.
годину, удружењима која се баве социо-хуманитарним
активностима, за реализовање програма и пројеката од
јавног интереса за општину Инђија, бр. Извештаја 40156/2018-II од 12.04.2018. године, Јавни конкурс број
401-8/2018-II од 08.03.2018. године који је спровела
Комисија за доделу средстава из буџета општине Инђија
удружењима, за реализовање програма и пројеката од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
образована Решењем број 02-49/2018-II од 19.03.2018.
године („Службени лист општине Инђија“, бр. 5/2018).
Oвом Одлуком се утврђује избор програмапројеката од јавног интереса за општину Инђија за
2018. годину и додељују средства у укупном износу од
10.250.000,00 динара удружењима, како следи приказано
по областима од јавног интереса:
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Назив удружења - носиоца програмапројекта и седиште удружења

Назив
програма-пројекта
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Износ додељених
средстава
за суфинансирање из
буџета општине
Инђија у 2018. години

ОБЛАСТ 2 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
Удружење ратних војних инвалида општине „Едукација и помоћ РВИ и ППБ
Инђија,
општине Инђија“
Инђија
ОБЛАСТ 3 - ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Међуопштинска организација слепих и
„Социјално-економска заштита
слабовидих Инђија-Стара Пазова,
слепих, укључивање слепих у
Инђија
друштвене активности и
подстицање друштвене бриге о
особама са визуелним хендикепом“
Удружење тумача за лица оштећеног слуха
„Услужни сервис за особе
Србије,
оштећеног слуха“
Београд
Удружење оболелих од мултипле склерозе
„Заједно је лакше“
Срема „Мој Срем“,
Инђија

190.000,00

750.000,00

400.000,00
260.000,00

Савез инвалида рада Војводине, Општинска
организација инвалида рада Инђија,
Инђија

„Бољи живот инвалида“

250.000,00

Удружење дистрофичара сремског округа,
Рума

„Инклузивно
рехабилитациони
опоравак дистрофичара Срема“

100.000,00

ОБЛАСТ 4 - ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
Удружење за помоћ особама са сметњама у
„Мој свет за наш бољи свет“
развоју „МОЈ СВЕТ“,
Инђија
ОБЛАСТ 5 - ПОМОЋ СТАРИМА
„Четири плус један“,
Инђија

„Помоћ у кући старим лицима“

ОБЛАСТ 6 - ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА
ЛИБЕРО ИНЂИЈА,
„Програм заштите и промовисања
Инђија
људских и мањинских права са
освртом на жене припаднице
национланих мањина“
Центар за унапређивање положаја Рома и
„Здравствена
и
социјална
Ромкиња,
интеграција ромске популације“
Инђија
Антифашизам као константа за
Савез удружења бораца НОР-а општине
опстанак човечанства, са нагласком на
Инђија,
заштити и промовисању људских и
Инђија
мањинских права кроз неговање и
обележавање традиција НОБ-е у Првом
и Другом светском рату

1.000.000,00

6.600.000,00

280.000,00

240.000,00
180.000,00
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II
На основу ове Одлуке, Председник општине
Инђија закључиће уговор о финансирању или
суфинансирању реализовања програма-пројекта од
јавног интереса за општину Инђија из буџета општине
Инђија за 2018. годину са носиоцима програма-пројеката
из тачке I ове Одлуке.
III
Удружењима из тачке I ове Одлуке, додељена
средства исплаћиваће се у складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Инђија за 2018. годину.
IV
Удружења из тачке I ове Одлуке дужна су да по
завршетку реализације програма-пројекта, најкасније до
15. јануара 2019. године, Комисији доставе наративни и
финансијски извештај о реализацији програма-пројекта
у 2018. години.
Удружењу-кориснику средстава који не достави
извештај у року или уколико ненаменски користи
одобрена средства неће бити додељена средства у
наредне три године, односно неће бити разматрано
евентуално учешће истог на јавном конкурсу у наредне
три године.
V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“ и на званичној интернет страници
општине Инђија.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-63/2018-III
Дана: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 17. Правилника о ближим
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма и пројеката од јавног интереса за општину
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА,
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о спровођењу поступка
доделе средстава по основу Јавног конкурса за доделу
средстава из буџета општине Инђија за 2018. годину,
удружењима за реализовање програма и пројеката од
јавног интереса за општину Инђија, број Извештаја
401-57/2018-II од 12.04.2018. године, Јавни конкурс бр.
40-131/2018-II од 08.03.2018. године који је спровела
Комисија за доделу средстава из буџета општине Инђија
удружењима, за реализовање програма и пројеката од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
образована Решењем број 02-49/2018-II од 19.03.2018.
године („Службени лист општине Инђија“, бр. 5/2018).
Oвом Одлуком се утврђује избор програмапројеката од јавног интереса за општину Инђија у 2018.
години и додељују средства удружењима у укупном
износу од 8.530.000,00 динара из буџета општине
Инђија за 2018. годину, носиоцима изабраних програмапројеката, како је приказано по областима од јавног
интереса:
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Назив удружења-носиоца програмапројекта и седиште удружења

Назив
програма-пројекта

ОБЛАСТ 1 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Друштво за борбу против шећерне болести Детекција, едукација и социјализација
општине Инђија,
особа са дијабетесом са подручја
Инђија
општине Инђија
ОБЛАСТ 2 - НАУКА
„Клуб за негу науке и културе Милутин
Миланковић“,
Инђија

„Прецесија либра 2018“

ОБЛАСТ 3 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Удружење спортских риболоваца Барица,
„Уређење и оплемењивање
Инђија
приобалног појаса око језерцета код
градског базена у Инђији“
Удружење грађана „ЛЕНИС“,
Инђија
Удружење љубитеља Дунава „Мика Алас“,
Стари Сланкамен
ОБЛАСТ 4 - ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА
Удружење за заштиту зоо парка „Коки“ у
Инђији,
Инђија
Удружење пчелара „РОЈ“,
Инђија
Ловачко удружење „Фазан“,
Инђија
Кинолошко друштво Инђија,
Инђија
Удружење „Вилин салаш“,
Марадик
Удружење одгајивача спортских голубова
писмоноша „ПИСМОНОША-ИН“ ,
Инђија

„Едукација младих у заштити
животне средине локалне заједнице
(градско подручје Инђија)“
„Дунаве, Дунаве моје море“

„Зоо парк Инђије“

Среда 18. април 2018.

Износ додељених
средстава
за финансирање из
буџета општине
Инђија
у 2018. години
60.000,00

280.000,00

580.000,00

350.000,00
80.000,00

1.000.000,00

„У бој за Рој“

260.000,00

Унапређење ловишта

250.000,00

„17. Национална изложба паса свих
раса, ЦАЦ Инђија 2018“
„Заштити, сачувај и нахрани“

250.000,00

„Такмичење спортских голубова
писмоноша“

100.000,00
50.000,00

ОБЛАСТ 5 - САДРЖАЈИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ УБРЗАНОМ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И
АФИРМАЦИЈИ ГРАЂАНСКОГ АТКИВИЗМА
Спортско удружење „ROYAL“,
„ROYAL“
2.000.000,00
Инђија
Удружење љубитеља мотоцикла „NIGHT
Активности удружења љубитеља
550.000,00
WOLVES M.G. SERBIA“,
мотоцикала „NIGHT WOLVES M.G.
Ниш, Клубска кућа Инђија
SERBIA“
„МОТО КЛУБ ИНЂИЈА 2003“,
„Моторијада 2018“
450.000,00
Инђија
Мото клуб „МК-ИНЂИЈА“,
„Мото скуп 2018 - Мото клуб Инђија“
450.000,00
Инђија
Опште удружење предузетника Инђија,
„Унапређење пословног амбијента за
300.000,00
Инђија
развој предузетништва и сектора
ММСП“
„Одржавање зграде Ватрогасног дома и
Добровољно ватрогасно друштво Инђија,
300.000,00
возила, као и опремање и едукација
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Инђија
Спортско удружење „ИНЂИЈА 4Х4 OFF
ROAD TEAM“,
Инђија
Општинско удружење пензионера Инђија,
Инђија
Центар за заштиту потрошача „Образовни
потрошач“,
Инђија
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БАНСТОЛКА,
Марадик
Центар за заштиту потрошача „Потрошач
Инђија“,
Инђија
Удружење жена Моја Воља,
Јарковци
Организација резервних војних старешина
Инђија,
Инђија

Среда 18. април 2018.

младих чланова Добровољног ватрогасног
друштва Инђија“

„Џипијада Инђија 2018“

300.000,00

„Клубови за лепшу старост“

250.000,00

„Потрошачки информер“

220.000,00

„Радост на Банстолу“

220.000,00

„Агро потрошач“

100.000,00

Еколошки производи од шумског воћа
и паприке
„Организовање резервних официра и
подофицира и неговање традиције на
територији општине Инђија

80.000,00
50.000,00

II
На основу ове Одлуке, Председник општине
Инђија закључиће уговор о финансирању или
суфинансирању реализовања програма-пројекта од
јавног интереса за општину Инђија из буџета општине
Инђија за 2018. годину са носиоцима програма-пројеката
из тачке I ове Одлуке.

V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“ и на званичној интернет страници
општине Инђија.

III
Удружењима из тачке I ове Одлуке, додељена
средства исплаћиваће се у складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Инђија за 2018. годину.

Број: 401-62/2018-III
Датум: 18. априла 2018. године
Инђија

IV
Удружења из тачке I ове Одлуке дужна су да по
завршетку реализације програма-пројекта, најкасније до
15. јануара 2019. године, Комисији доставе наративни и
финансијски извештај о реализацији програма-пројекта
у 2018. години.
Удружењу-кориснику средстава који не достави
извештај у року или уколико ненаменски користи
одобрена средства неће бити додељена средства у
наредне три године, односно неће бити разматрано
евентуално учешће истог на јавном конкурсу у наредне
три године.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 219. став 4. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14,
96/15 и 106/15) и члана 3. Одлуке о мртвозорској
служби на територији општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр.21/16),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана, 18. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
У Решењу број 512-1/2017-III од 20. јануара
2017. год. и број 512-3/2017-III од 13. фебруара 2017. год
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 3/17 и 5/17), у
тачки I став 1. додаје се редни број 9. који гласи:
„9. др Марјан Цветковић из Инђије“.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 512-2/2018-III
Датум: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------240
На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13) и члана 38. став 3. Правилника
о ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
oпштине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Кошаркашког клуба
„Железничар“ из Инђије којим се тражи одобрење за
измену у погледу одобрених средстава за реализацију
програма овог клуба, с обзиром да исти захтев не
угрожава основни циљ програма, а да варијација између
предметних трошкова прелази 10% од првобитно
одобрених средстава у оквиру сваке врсте трошка.
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II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-400/2018-III-1
Датум: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------241
На основу члана 26. став 1. Пословника о раду
Општинског већа („Сл. лист општина Срема“, бр. 40/08,
41/09, 15/10 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 18. априла 2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Констатује се да је на основу Одлуке о буџету Општине
Инђија за 2017. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 26/16, 13/17, 19/17 и 28/17) Пројекат 1.29 Набавка камиона кипера и камиона смећара, извршена
набавка камиона кипера са снежним плугом и вучним
посипачем соли, за потребе обављања комуналне
делатности, са следећим техничким целинама, и то:
- основног возила – марке „IVECO“ тип: EUROCARGO
ML 150Е25WS, произведен 2018. године, од произвођача:
IVECO S.p.A Torino,
- на основно возило извршена је надградња сандука и
снежног плуга произвођача „RESOR“ д.о.о., а вучни
посипач соли је марке „EPOKE“.
2. Општинско веће, сагласно Извештају Председника
општине о спроведеном поступку јавне набавке у
целости одобрава и прихвата извршену јавну набавку.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 06-53/2018-III-20
Датум: 18. априла 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу Акционог плана запошљавања за
2018. годину Општинe Инђија, бр. 101-9/2018-I од
14.02.2018. године („Службени лист општине Инђија“
број 3/2018), члана 59. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“, број
36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017) и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања
за 2018. годину, број: 101-15/2018-II између Општине
Инђија и Националне службе за запошљавање Филијала
Сремска Митровица закљученог дана 15.03.2018.године,
ОПШТИНА ИНЂИЈА
РАСПИСУЈЕ
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе подразумева стручно
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у
струци за коју је стечено одговарајуће образовање квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита,
када је то законом, односно правилником предвиђено
као посебан услов за самосталан рад у струци.
односа.

Програм се реализује без заснивања радног

Општина Инђија кроз програм стручне праксе
финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се
први пут стручно оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за
полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао
краће од времена потребног за полагање стручног испита
у програм се укључује за преостали период потребан за
стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже
до 12 месеци.
Програм стручне праксе траје у складу са
законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са
актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
- до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем,
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем.
Tоком трајања стручне праксе Општина Инђија
обезбеђује:

Среда 18. април 2018.

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном износу од:
- 22.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем,
- 20.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем, и
- 18.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има послодавац
из приватног и јавног сектора под условом да:
- има регистровану делатност на територији општине
Инђија,
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање;
- је измирио раније уговорне обавезе према Општини
Инђија, осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске капацитете за стручно оспособљавање
лица, односно има запосленог, односно на други
начин ангажованог ментора који, уколико позитивним
прописима није другачије одређено, испуњава следеће
услове:
- има одговарајућу струку, најмање истог нивоа
образовања као и лице које се оспособљава,
- има најмање 12 месеци радног искуства у струци;
- усавршава незапослено лице са евиденције Националне
службе за запошљавање- испостава Инђија које:
• има средње, више или високо образовање,
• нема радног искуства, нити је стицао практична
знања и вештине у занимању или нема радног искуства
довољног за стицање услова за полагање стручног
испита.
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у
регистар;
- извод из акта о организацији и систематизацији
послова код послодавца или називи и описи послове за
које ће се незапослени оспособљавати, као и услови за
обављање истих;
- радна биографија ментора;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим
порезима и доприносима, штампан из електронске базе
података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране
послодаваца, за последњи месец који је исплаћен, а у
складу са законским роком;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на
име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу
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у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално
измирује пореске обавезе;
- извод из закона/општег акта послодавца, уколико је као
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа.
Сва потребна документација доставља се у 2
примерка.
Општина Инђија и Национална служба за
запошљавање има право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму подноси се преко
писарнице Општинске управе општине Инђија, ул. Цара
Душана бр. 1 на прописаном обрасцу, који се може
преузети са сајтa општине Инђија www.indjija.net или
са сајта www.nsz.gov.rs.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
доноси се на основу провере поднетног захтева за
учешће у програму.
Национална
служба
за
запошљавање
проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
докумeнтације са условима из Јавног позива.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе
доноси председник општине Инђија у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Инђија, Национална служба за
запошљавање и послодавац, на основу уговора
закљученог између послодавца и незапосленог лица
достављеног Националној служби за запошљавање, у
року од 45 дана од дана доношења одлуке о спровођењу
програма стручне праксе закључују уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе, након чега општина
Инђија, Национална служба за запошљавање и лице
на стручној пракси закључују уговор о финансирању
програма стручне праксе.
Датум почетка спровођења програма стручне
праксе мора бити после датума доношења одлуке о
спровођењу програма стручне праксе.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у
складу са законом;
• стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања
уговорне обавезе;
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• доставља Националној служби за запошљавање
извештаје о присутности лица на стручној пракси, у
складу са уговором;
• достави Националној служби за запошљавање извештај
о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
• изда потврду о обављеној стручној пракси, односно
положеном стручном испиту;
• омогући Општини Инђија контролу реализације
уговорних обавеза и
• обавести Општину Инђија и Националну службу за
запошљавање о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка
промене.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен од дана објављивања, а
најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених
за ову намену.
Све додатне информације могу се добити у
Агенцији за економски развој општине Инђија на број
телефона 022-561-322, локал 121 и 122 и у Националној
служби за запошљавање - Испостава Инђија на број
телефона 022-561-650.
Непотпуна и неблаговремено поднета документација
неће се узимати у разматрање.
Број: 154-11/2018-II-1
Дана: 13.04.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------243
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 ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ У ИНЂИЈИ
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова у Народној библиотеци „Др
Ђорђе Натошевић“ у Инђији, број 39 од 22. марта 2018.
године, који је донела директор Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, дана 22. марта 2018.
године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-50/2018-II
Дана: 28. марта 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------244
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) и 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 ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ДУНАВ“ У ИНЂИЈИ
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова у Центру за социјални рад
„Дунав“ у Инђији, број 11000-47/2018 од 05. марта 2018.
године, који је донела директор Центра за социјални рад
„Дунав“ у Инђији, дана 05. марта 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-51/2018-II
Дана: 28. марта 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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245
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-78/2018-II
Дана: 01. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 8.204,00 дин. Савезу спортова општине Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:
- 55/13 трошкови путовања (превоз) за друга лица која
непосредно учествују у реализацији прогама за јануар
2018. годину, у износу од:
8.204,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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246
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-80/2018-II
Дана: 01. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

247
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-92/2018-II
Дана: 06 . фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 374.932,38 дин. Савезу спортова општине
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 25.000,00 дин. Женском рукометном
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-70/2018-II, за:

- 55/24 трошкове зарада лица запослених на реализацији
програма за јануар 2018. годину, у износу од:
				
374.932,38 дин.

- 55/41- трошкове чланарине надлежним националним
гранским савезима, у износу од:
25.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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248
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-104/2018-II
Дана: 09. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

249
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-106/2018-II
Дана: 06. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и
113/17) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-30/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 40.000,00 дин. Женском рукометном
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-70/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 285.000,00 дин. Фудбалском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-72/2018-II, за:

- 55/41- трошкове чланарине надлежним националним
гранским савезима, у износу од:
40.000,00 дин.

- 55/47- трошкове исхране за време припрема и
такмичења за јануар и фебруар 2018. годину, у износу
од: 				
285.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18164763-51.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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250
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-124/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

251
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-127/2018-II
Дана: 08. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалског клуба „Инђија“
Инђија бр. 66-11/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 6.871,99 дин. Савезу спортова општине Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 2.565.050,00 дин. ФК „Инђија“ на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма бр. 40-51/2018-II, за:

- 55/32 режијски трошкови, у износу од:

- 55/4 - трошкови исхране за време припрема и такмичења
за јануар 2018. годину, у износу од:
2.565.050,00 дин.

6.871,99 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“
Инђија у Управи за трезор, број 840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 6, страна број 271
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-132/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

253
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-141/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр.2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 30.000,00 дин. Женском рукометном
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-70/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 157.500,00 дин. Савезу спортова општине
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

- 55/42 - трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од:		
30.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 55/16 трошкове исхране за време припрема и такмичења
за јануар 2018. годину, у износу од:
157.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-142/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

255
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-146/2018-II
Дана: 13. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Одбојкашком клубу „Инђија“
Инђија бр. 66-14/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 7.560,00 дин. Савезу спортова општине Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 266.000,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-96/2018-II, за:

- 55/19 трошкове финансијских услуга (банкарске,
књиговодствене, услуге нотара) у износу од: 7.560,00
дин.

- 55/175 трошкове исхране за време припрема и
такмичења за јануар и фебруар 2018. годину, у износу
од: 				
266.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-22730763-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-147/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

257
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-148/2018-II
Дана: 26. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и Решења о
одобравању Годишњег програма и утврђивања средстава
за реализацију Клубу дизача тегова и дициплина снаге
„Камен“ Инђија бр. 66-24/2018-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и Решења о
одобравању Годишњег програма и утврђивања средстава
за реализацију Клубу дизача тегова и дициплина снаге
„Камен“ Инђија бр. 66-24/2018-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 85.500,00 дин. Клубу дизача тегова и
дициплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-71/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 30.000,00 дин. Клубу дизача тегова и
дициплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-71/2018-II, за:

- 55/106 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења за јануар 2018. годину, у износу од:
				
85.500,00 дин.

- 55/108 - трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 		
30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ у Управи за трезор,
број 840-17922763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ у Управи за трезор,
број 840-17922763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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258
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-149/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

259
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-160/2018-II
Дана: 26. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и Решења о
одобравању Годишњег програма и утврђивања средстава
за реализацију Клубу дизача тегова и дициплина снаге
„Камен“ Инђија бр. 66-24/2018-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 –Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 26.334,14 дин. Савезу спортова општине
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 5.500,00 дин. Клубу дизача тегова
и дициплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-71/2018-II, за:

- 55/32 режијски трошкови, у износу од: 26.334,14 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 55/107 - трошкове чланарине надлежном националном
спортском савезу, у износу од:
5.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ у Управи за трезор,
број 840-17922763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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260
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-168/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

261
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-169/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Рукометном клубу „Инђија“
Инђија бр. 66-12/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Рукометном клубу „Инђија“
Инђија бр. 66-12/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 42.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-94/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 40.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-94/2018-II, за:

- 55/68 трошкове котизације за учешће на такмичењу, у
износу од: 42.000,00 дин.

- 55/71 трошкове чланарине надлежном националном
спортском савезу, у износу од:
40.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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262
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-176/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

263
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-177/2018-II
Дана: 28. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Клубу стрелаца „Јециница“
Инђија бр. 66-45/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Љуково“
Љуково бр. 66-42/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 389.880,00 дин. Клубу стрелаца „Јециница“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-87/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 90.000,00 дин. Фудбалском клубу „Љуково“
Љуково на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-81/2018-II, за:

- 55/118 трошкове куповне основне спортске опреме и
реквизита, у износу од: 		
389.880,00 дин.

- 55/74 трошкове исхране за време припрема и такмичења
за фебруар 2018. годину, у износу од:
90.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубу
стрелаца „Јециница“ Инђија у Управи за трезор, број
840-22611763-43.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор, број
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 6, страна број 277
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-179/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

265
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-180/2018-II
Дана: 21. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 2/18), Председник општине
Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 161.500,00 дин. Женском рукометном
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-70/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 161.500,00 дин. Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма бр. 4070/2018-II, за:

- 55/35 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења у фебруару 2018. годину у износу од: 		
				
161.500,00 дин.

- 55/35 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења у јануару 2018. годину, у износу од: 		
				
161.500,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Среда 18. април 2018.

266
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-185/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

267
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-186/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка бр. 66-28/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 30.400,00 дин. Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-77/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 171.000,00 дин. Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-83/2018-II, за:

- 55/160 - трошкове котизација за учешће на такмичењу,
у износу од: 			
30.400,00 дин.

- 55/237 трошкове исхране за време припрема и
такмичења за јануар 2018. годину, у износу од:
				
171.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор, број
840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 6, страна број 279

Службени лист општине Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-187/2018-II
Дана: 23. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

269
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-190/2018-II
Дана: 26. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка бр. 66-28/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка бр. 66-28/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 171.000,00 дин. Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-83/2018-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 30.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-83/2018-II, за:

- 55/237 трошкове исхране за време припрема и
такмичења за фебруар 2018. годину, у износу од: 		
				
171.000,00 дин.

- 55/240 трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 		
30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор, број
840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор, број
840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Службени лист општине Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-256/2018-II
Дана: 27. фебруар 2018. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Одбојкашком клубу „Инђија“
Инђија бр. 66-14/2018-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 2/18),
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 30.000,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-96/2018-II, за:
- 55/174 трошкове куповине остале основне спортске
опреме, у износу од: 		
30.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-22730763-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11
и104/16) и члана 55.став 1. тачка 11. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Председник општине, дана 13.04.2018. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПРОМЕНИ ЦЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, број 3370 од
01.12.2017. године, којом су утврђене цене комуналних
услуга у износу како је дат у материјалу.
2. Цене комуналних услуга ЈКП „Водовод и
канализација“ Инђија , утврђен Одлуком из тачке 1. овог
решења, примењују се почев од 15.04.2018. године.
3. О датој сагласности, председник општине
информисаће Скупштину општине на првој наредној
седници.
4. Ово Решење и Одлуку из тачке 1. овог решења,
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 38-1/2018-II-1
Дана: 13.04.2018. год.
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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