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 На основу члана 26. Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС“, бр.29/07, 34/10-одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20 и 68/20)
 Изборна комисија општине Инђија, на седници 
одржаној дана 09.06.2020. године, у 17,05 часова, донела 
је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА 
ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

I
 Утврђује се Збирна изборна листа кандидата 
за одборнике Скупштине Oпштине Инђија, на изборима 
који ће се одржати на дан 21.јуна 2020.године, и то:

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

1. ВЛАДИМИР ГАК, рођ.1981.год., дипл.правник, из 
Инђије, Војводе Степе 1/22;
2. ДРАГАНА РАДИНОВИЋ, рођ.1976.год.,инжењер 
прехрамбене технологије, из Крчедина, Светислава 
Радиновића 24;
3. МИЛАН РАДУЉИЦА, рођ.1954.год., предузетник, из 
Инђије, Ђорђа Војновића 143;
4. МИЛАН КОНЧАРЕВИЋ, рођ.1950.год., дипл.
економиста, из Бешке, Пашићева 3;
5. ЈЕЛЕНА МИЛИЧЕВИЋ, рођ.1980.год., дипл.
економиста, из Љукова, Николе Тесле 58;
6. ЂОРЂЕ ДИМИЋ, рођ.1978.год., машински техничар, 
из Инђије, Старца Вујадина 43;
7. МАРКО ГАШИЋ, рођ.1986.год., дипл.менаџер 
инжењерства, из Инђије, Бранислава Нушића 13а;
8. НИКОЛА МАЦУРА, рођ.1971.год., угоститељ, из 
Старог Сланкамена, Др. Боривоја Гњатића 36;
9. ВЕСНА ЈАНКОВИЋ, рођ.1977.год., трговачки 
техничар, из Инђије, Соње Маринковић 33;
10. ЗОРИЦА ТЕШИЋ, рођ.1964.год., саобраћајни 
техничар, из Нових Карловаца, Главна 100;
11. МИЛЕ ПОШТИЋ, рођ.1963.год., предузетник, из 
Чортановаца, Вељка Влаховића 33;
12. АЛЕКСАНДАР АНДРЕЈЕВИЋ, рођ.1990.год., спец. 
струковни инж. електроенергетике, из Инђије, Цара 
Душана 128;
13. ГОРАН ЛЕМАИЋ, рођ.1985.год., дипл.правник, из 
Инђије, Српскоцрквена 6а;

14. НАТАША ЛАВРЕК, рођ.1991.год., саобраћајни 
техничар, из Бешке, Светозара Дујановића 98;
15. ЈЕЛЕНА ТРТИЦА, рођ.1971.год., дипл.филозоф, из 
Инђије, Војводе Степе 4;
16. УРОШ ТРИФУНОВИЋ, рођ.1991.год., дипл.
економиста, из Инђије, Цара Душана 11/1;
17. НИКОЛА ДОШЕН, рођ.1995.год., дипл.правник, из 
Инђије, Југ Богданова 7а улаз 1 спрат 3/45;
18. МИЛОРАД МРЂА, рођ.1977.год., предузетник, из 
Нових Карловаца, Прегревица 42;
19. ЗДРАВКА ПОЗНАН, рођ.1968.год., економски 
техничар, из Инђије, Дунавска 19ц;
20. ДРАГАНА ЛЕМАИЋ, рођ.1976.год., економски 
техничар, из Инђије, Вељка Петровића 10;
21. ДРАГАН КРИВОШИЈА, рођ.1969.год., 
пољопривредник, из Новог Сланкамена, Цара Душана 
141;
22. НИКОЛА БАНДУЛАЈА, рођ.1977.год., дипл. инж. 
за управљање људским ресурсима, из Инђије, Краља 
Петра I 198;
23. РАДОМИР ЗУБАЦ, рођ.1958.год., матурант 
гимназије, из Инђије, Стевана Великог 3;
24. АНЂЕЛКА МЛАЂАН, рођ.1976.год., дипл.
економиста, из Инђије, Ђорђа Војновића 88;
25. СЛАЂАНА МИЛОВАНОВИЋ, рођ.1977.год., 
економиста за фин. и рач., из Нових Карловаца, Главна 
76;
26. МИЛОШ ЋОСОВИЋ, рођ.1950.год., пензионер, из 
Крчедина, Милорада Грујића 50;
27. ЛАЗАР ВУКМИРОВИЋ, рођ.1989.год., струковни 
информатичар, из Јарковаца, Моше Пијаде бб; 
28. СТЕВАН БРАДИЋ, рођ.1964.год., ветеринарски 
техничар, из Марадика, Барањска 70;
29. НЕВЕНА МОМЧИЛОВИЋ, рођ.1981.год., економски 
техничар, из Инђије, Сремска 72;
30. ДАНА ДРАШЛЕР, рођ.1990.год., дипл.васпитач, из 
Чортановаца, Вељка Влаховића бб;
31. ДАНИЛО МАТИЈАШЕВИЋ, рођ.1961.год., 
економски техничар, из Инђије, Змај Јовина 54;
32. ДЕЈАН ТЕПАВАЦ, рођ.1971.год., професионални 
возач, из Бешке, Цара Лазара 119;
33. ДРАГАНА САВИЋ ТАТИЋ, рођ.1982.год., 
дипломирани економиста, из Инђије, Иве Андрића 2;
34. СУЗАНА ВУКОВИЋ, рођ.1989.год., мастер еколог, 
из Нових Карловаца, Лукачева 141;
35. НАТАША ЋУЋУЗ, рођ.1991.год., струковни 
васпитач, из Инђије, Ластина 82а;
36. ЈАНКО АЛЕКСА, рођ.1959.год., пољопривредник, 
из Сланкаменачких Винограда, Јанда 15;
37. ЉУБОМИР КОВАЧЕВИЋ, рођ.1966.год., инжењер 
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електротехнике, из Инђије, Душана Јерковића 24.

2. ГРУПА ГРАЂАНА ‘’ИНЂИЈАИТИ’’ – др МИЛИЦА 
КАЛИНИЋ

1. МИЛИЦА КАЛИНИЋ, рођ.1991.год.,доктор, из 
Инђије, Јована Поповића 78;
2. ЖИВАН ЖИВАНОВИЋ, рођ.1968.год.,предузетник, 
из Инђије, Српскоцрквена 1;
3. ВЛАДИМИР ГАЛУШКА, рођ.1968.год.,радник, из 
Инђије, Сремска бб;
4. АЛЕКСАНДРА ИВАЗ, рођ.1995.год.,студент, из 
Инђије, 9. Југовића 32;
5. ДЕЈАН ЋУКАЛОВИЋ, рођ.1959. год., радник, из 
Инђије, Карађорђева 3;
6. ДУШАН СТОЈШИЋ, рођ.1961.год., предузетник, из 
Бешке, Краља Петра Првог 4;
7. БРАНИСЛАВА КЛИНКО, рођ.1983.год., радник, из 
Марадика, Кертис 29;
8. НИКОЛА ЛОНЧАР, рођ.1991.год., радник, из Новог 
Сланкамена, Светосавска 19;
9. АНДРИЈАНА РАДЕНКОВИЋ, рођ.1987.год., радник, 
из Инђије, Омладинска 20;
10. ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ, рођ.1975.год., радник, из 
Инђије, Змај Јовина 161;
11. ВЛАДИМИР МАРЧЕТИЋ, рођ.1979.год., радник из 
Инђије, Голубиначка 116;
12. РАДМИЛА ПЕРИЋ, рођ.1969.год., радник, из 
Инђије, Сремска 17;
13. ИВАН ГРЕГУРИЋ, рођ.1963.год., радник, из Новог 
Сланкамена, Цара Душана 87;
14. МАЈА МАНДИЋ, рођ.1985.год., радник, из Бешке, 
Цара Душана 34;
15. БОЖИДАР РОТИМ, рођ.1966.год., радник, из Бешке, 
Војводе Степе 5;
16. ЈЕЛЕНА МАНДИЋ, рођ.1973.год., архитекта, из 
Инђије, Радничка 2б;
17. АЛЕКСАНДАР КРТИНИЋ, рођ.1970.год., радник, 
из Инђије, Милетићева 25а;
18. ВЛАДА БЕЛАНОВИЋ, рођ.1980.год., радник, из 
Марадика, Фрушкогорска 95;
19. СЛОБОДАН ЦИМЕША, рођ.1989.год., радник, из 
Инђије, Алексе Шантића 42;
20. ЈОВАНА ШКОРИЋ, рођ.1994.год., студент, из 
Инђије, Краља Петра Првог 183;
21. ГОРАН ИВАНКОВИЋ, рођ.1965.год., радник, из 
Инђије, Цара Душана 11;
22. МИЛАН КОВАНИЋ, рођ.1971.год., предузетник, из 
Старог Сланкамена, Др. Бориваја Гњатића 6;
23. БИЉАНА ТРБОЈЕВИЋ, рођ.1976.год., радник, из 
Инђије, Душка Радовића 10;
24. ВИЛМА РАШИЋ, рођ.1964.год., радник, из 
Инђије,Милоша Црњанског 28;
25. ТЕОДОР КОТАРАЦ, рођ.1967.год., радник, из Новог 
Сланкамена, Змај Јовина 12.

3. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС)“

1. ДУЊА ВАСИЋ, рођ.1985.год., дипл. економиста, из 
Инђије, Девет Југовића 56;

2. МИЛОРАД САВИЋ, рођ.1963.год., пр.предузетник, из 
Инђије, Милетићева 8;
3. ДРАГАНА КРТИНИЋ, рођ.1961.год., економиста, из 
Инђије, Југ Богданова 7/1/16;
4. САЊА АВАЛИЋ, рођ.1984.год., дипл. економиста, из 
Инђије, Југ Богданова 3/V109;
5. НИКОЛА КУКИЋ, рођ.1995.год., пољ. техничар, из 
Инђије, Ластина 71;
6. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ, рођ.1982.год., дипл.
тренер фудбала, из Инђије, Блок 63 2/17;
7. МИРОСЛАВ ВИШЊИЋ, рођ.1980.год.,виши спор. 
тренер, из Љукова, Петра Кочића 55;
8. СНЕЖАНА ТОДОРОВИЋ, рођ.1988.год., 
предузетник, из Инђије, Кордунашка 12;
9. МИЛАН БАЊЕГЛАВ, рођ.1989.год., стр.инж.заш.на 
раду, из Нових Карловаца, Средња 92;
10. НЕНАД БАЊАЦ, рођ.1985.год., инжењер, из 
Инђије,Трејдјуник 8/6;
11. ДРАГАНА МИТРОВИЋ, рођ.1993.год., дипл. 
економиста, из Инђије, Соње Маринковић 97;
12. НЕНАД НОВАКОВИЋ, рођ.1977.год., бравар, из 
Љукова, 4. јула 94;
13. ИВАНА ЛУКИЋ, рођ.1977.год., дипл. васпитач, из 
Инђије, Партизанска 1;
14. ДРАГАНА ЗОРИЋ МАЗИЊАНИН, рођ.1975.год., 
професор биологије, из Јарковаца, Моше Пијаде 34;
15. ДРАГАНА ЋЕРАНИЋ, рођ.1987.год., студент, из 
Инђије, Милетићева 35а;
16. СМИЉКА ТИНТОР, рођ.1974.год., трговац, из 
Инђије, Виноградарска 28;
17. ЈАСМИНА ЗОРИЋ, рођ.1994.год., студент,из Инђије, 
Блок 63 11/1;
18. ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ, рођ.1994.год., фарм. 
техничар, из Нових Карловаца, Дунавска 105;
19. МАРКО РАОС, рођ.1992.год., стр. посл. инф., из 
Инђије, Војвођанска 65;
20. МАРИНКО ДИМИЋ, рођ.1972.год., ртв механичар, 
из Чортановаца, Славка Ћурчића 3;
21. АЛЕКСАНДАР ЖИВОЈИНОВИЋ, рођ.1986.год., 
дипл. историчар, из Инђије, Омладинска 36;
22. ИВАН МИЛОЈЕВИЋ, рођ.1989.год., радник, из 
Инђије, Виноградарска 13;
23. ЗОРАН ДИМИЋ, рођ.1992.год., ет.аутоматике, из 
Чортановаца, Тихомира Јовића 2а;
24. МАРИЈА ТОДОРОВИЋ, рођ.1970.год., књиговођа, 
из Инђије, Ластина 89а;
25. ДРАГАНА БАНОВИЋ, рођ.1970.год., вис.стр.мед. 
сестра, из Инђије, Далматинска 29;
26. АНКА БРДАР, рођ.1980.год., дипл. васпитач, из 
Инђије, Цара Душана 24;
27. БРАНКА АТАНАЦКОВИЋ, рођ.1979.год., економски 
техничар, из Бешке, Пашићева 24;
28. ЈЕЛЕНА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ, рођ.1980.год., проф. раз. 
наставе, из Инђије, Митровданска 9;
29. АНА ПРИБИЋ АВДИЋ, рођ.1980.год., дипл. 
васпитач, из Љукова, Николе Тесле 105;
30. ПРЕДРАГ РАЛИЋ, рођ.1982.год., инв. пензионер, из 
Нових Карловаца, Главна 121;
31. ЉИЉА МИЈИЋ, рођ.1979.год., проф. раз. наставе, из 
Инђије, Цара Душана 94;
32. ДЕЈАН УРОШЕВИЋ, рођ.1972.год., машински 
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техничар, из Инђије, Младена Стојановића 12;
33. БОЈАНА СТЕФАНОВИЋ, рођ.1989.год., трговац, из 
Инђије, Новосадска 21/2/4/91;
34. ДУШАН СТАНКОВИЋ, рођ.1991.год., 
пр.предузетник, из Инђије, Кордунашка 12;
35. АЛЕКСАНДРА РАНИСАВЉЕВИЋ, рођ.1975.год., 
адм. радник, из Инђије, Југ Богданова 7.

4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА

1. ЉУБОМИР ГЛАВАШЕВИЋ, рођ.1956.
год.,предузетник, из Крчедина, Цара Душана 76;
2. ГОРАН ГЛИГОРИЋ, рођ.1962.год.,дипл.инжењер 
механизације, из Инђије, Каменова 25;
3. МАРИНА НОВОВИЋ, рођ.1959.год.,службеник, из 
Инђије, Железничка 14;
4. СТЕВАН БРКОВИЋ, рођ.1964.год., аутомеханичар, из 
Марадика, Змај Јовина 6;
5. САЊА ЛЕЧКОВИЋ, рођ.1991.год., фризер, из Инђије, 
Соње Маринковић 82;
6. ЈОВАН ОБРЕНОВИЋ, рођ.1963.год., шумарски 
техничар, из Нових Карловаца, Дунавска 47в;
7. ГОЈА ПОПОВИЋ, рођ.1961.год., радник, из Крчедина, 
Цара Душана 15;
8. НИКОЛА ТЕПАВАЦ, рођ.1956.год., радник, из Бешке, 
Пашићева 61;
9. ТАТЈАНА БАЛАШ, рођ.1999.год., економски 
техничар, из Инђије, Занатлијска 24а;
10. ВЛАДО ДУБАЈИЋ, рођ.1962.год., пољопривредни 
техничар, из Љукова, Николе Тесле 65;
11. ГОРДАНА КЕКИЋ, рођ.1962.год., трговац, из 
Инђије, Новосадски пут бб;
12. СИНИША СЛИЈЕПЧЕВИЋ, рођ.1972.год., 
предузетник, из Новог Сланкамена, Доситеја 
Обрадовића 58;
13. РАДОЈКА ПОПОВИЋ, рођ.1952.год., пензионер, из 
Инђије, Стевице Јовановића 8.

5. Група грађана „ГРАЂАНИН 2020“ - Страхиња 
Јовановић

1. СТРАХИЊА ЈОВАНОВИЋ, рођ.1993.год., студент, из 
Инђије, Косовска 22;
2. БОЖИДАР СУЏУМ, рођ.1999.год., студент, из 
Инђије, Соње Маринковић 16а;
3. ДУЊА ОРЛОВИЋ, рођ.1995.год., студент, из Инђије, 
Ђорђа Војновића бб;
4. МИЛОШ ЗИРОЈЕВИЋ, рођ.1990.год., радник, из 
Инђије, Милана Илића 5;
5. ГЛОРИЈА МАЏАРАЦ, рођ. 1997.год., студент, из 
Инђије, Првомајска 23;
6. НЕБОЈША УЗЕЛАЦ, рођ.1993.год., радник, из Инђије, 
Књаза Милоша 26;
7. АНА БАЈИЋ, рођ.1995.год., студент, из Инђије, 
Марије Бурсаћ 25;
8. БИЉАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођ.1988.год., дипл.
менаџер безбедности, из Инђије, Краља Петра Првог 
78/13/8;
9. ЛУКА ГРКОВИЋ, рођ.1999.год., студент, из Инђије, 
Арсенија Чарнојевића 2;

10. СТАНКО ЈОВАНОВИЋ, рођ.1991.год., предузетник, 
из Инђије, Косовска 22;
11. НИКОЛИНА БАЈИЋ, рођ.1997.год., радник, из 
Инђије, Марије Бурсаћ 25;
12. СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ-ЋУРЧИЈА, рођ.1965.
год., домаћица, из Инђије, Косовска 22;
13. МИЛАН МИЛОВАЦ, рођ.1999.год., КДС техничар, 
из Инђије, Фрушкогорска 71.

II
 Сваки подносилац изборне листе има право 
да у року од 48 часова од дана објављивања Збирне 
изборне листе изврши, преко лица које овласти, увид у 
све поднете изборне листе и документацију поднету уз 
њих.

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

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 013-5-1-11/2020-I
Дана: 09.06.2020. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК
Никола Малић, с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

386
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-6/2020-II
Дана: 01.06.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

 На основу члана 51. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних 
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на 
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe 
Инђија“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине 
Инђија“, број 31/19 и 12/20), на предлог начелника 
Oдељења за привреду и инвестиције и начелнице 
Одељења за финансије Општинске управе општине 
Инђија,
 Председник општине доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Врши се пета измена и допуна Плана јавних 
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набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. 
годину и то:

 
 - У поглављу „ДОБРА“:
 Иза редног броја 1.1.19 додаје се нова јавна 
набавка мале вредности која гласи:

 „1.1.20 Набавка опреме за вртић “НЕВЕН” у 
Инђији, процењена вредност 2.028.000,00 динара без 
ПДВ-а, на позицији 325/АА-машине и опрема, конта 
512611- опрема за образовање“.

 - У поглављу „УСЛУГЕ“:
 Иза редног броја 1.2.46 додаје се нова јавна 
набавка која гласи:

 „1.2.47 Стручни надзор на изградњи јавне 
расвете дуж саобраћајнице С2 и С3 (део) – Локација 
15, процењена вредност 362.586,67 динара без ПДВ-а, 
на позицији 500 зграде и грађевински објекти- стручни 
надзор, конта 511441- стручна оцена и коментари“.

 - У поглављу „РАДОВА“ врши се измена висине 
процењене вредности и поступка јавне набавке и то у 
броју:

 „1.3.3 Радови на уређењу пољопривредне 
инфраструктуре - Атарски путеви, процењена вредност 
48.333.333,33 динара без ПДВ-а, отворени поступак, 
позиција 203 –земљиште - извођење радова, конта 
541121 – побољшање пољопривредног земљишта.“
 „1.3.10 Реконструкција и уређење парка са 
леве стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду, 
процењена вредност 7.664.450,67 динара без ПДВ-а, 
на позицији 95 земљиште, конта 541122- побољшања 
грађевинског земљишта.“
 „1.3.11 Доградња вртића на објекту “НЕВЕН” 
у Инђији, процењена вредност 4.932.744,80 динара 
без ПДВ-а, поступак јавне набавке мале вредности, 
позиција 325 - зграде и грађевински објекти – извођење 
радова, конта 511299 - изградња осталих објеката.“

 Иза редног броја 1.3.13 додајe се новa јавнa 
набавкa којa гласи:

 „1.3.14 Изградња јавне расвете дуж 
саобраћајнице С2 и С3 (део) – Локација 15, процењена 
вредност 19.145.920,00 динара без ПДВ-а, позиција 500 -  
зграде и грађевински објекти - извођење радова, конта 
511231 - аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и 
тунели.“

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Измене и допуне Плана јавних набавки објавити 
на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана 
доношења Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Гак, с.р.

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

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ 
КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овим Јавним позивом утврђују се услови и 
поступак за доделу бесповратних средстава брачним 
паровима на територији Општине Инђија за куповину 
сеоских кућа са окућницом у 2020. години (у даљем 
тексту: Јавни позив) и избор брачних парова, односно 
ванбрачних партнера (у даљем тексту: Учесници Јавног 
позива) којима ће бити додељена бесповратна средства 
за куповину сеоских кућа са окућницом на територији 
општине Инђија у 2020. години.
Члан 2.
 Јавни позив за доделу бесповратних средстава 
брачним паровима на територији општине Инђија за 
куповину сеоских кућа са окућницом у 2020. години, 
расписује председник општине Инђија на основу 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 
12).
 Јавни позив објављује се на званичном сајту 
општине Инђија и Агенције за рурални развој општине 
Инђија као и у Службеном листу општине Инђија.
 Укупан обим средстава која се додељују по 
Јавном позиву износе 10.000.000,00 динара и обезбеђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2020. годину.

Члан 3.
 Услови за доделу бесповратних средстава 
брачним паровима на територији општине Инђија за 
куповину сеоских кућа са окућницом у 2020. години, 
из члана 2. овог Правилника односе се на утврђивање 
испуњености услова Учесника конкурса.
 Учесници конкурса могу бити брачни парови 
и ванбрачни партнери који кумулативно испуњавају 
следеће услове:
1. да један од супружника/ванбрачних партнера није 
старији од 40 година живота у моменту                  подношења 
пријаве на Конкурс;
2. да бар један учесник има Јавног позива има 
пребивалиште на територији општине Инђија дуже од 
5 година;
3. супружници који су у брачној заједници у моменту 
подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са 
трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);
4. да нису власници или сувласници непокретности 
(осим пољопривредног земљишта, до максимално 2 
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хектара) на територији Републике Србије и да исту нису 
отуђили у претходних 5 година од дана објављивања 
Конкурса;
5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних 
партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса 
у радном односу на одређено време, радни однос мора 
да траје најмање до истека рока за подношење пријава 
на Конкурс.
6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по 
усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;
7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве 
немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза 
и доприноса у складу са прописима Републике Србије;
 Учесници конкурса могу аплицирати само са 
једном пријавом, а висина тражених средстава не може 
бити већа од 1.000.000,00 динара, односно до 50 % од 
вредности непокретности.
 Учесници конкурса не могу да отуђе 
непокретност у наредних 5 година, а остала питања у 
вези са средствима обезбеђења непокретности биће 
детаљно регулисана уговором.
 Непокретност коју Учесници конкурса 
предлажу за куповину може да се налази на подручју 
свих насељених места на територији општине Инђија, 
осим насељеног места Инђија.
 Непокретност коју Учесници конкурса 
предлажу за куповину мора бити безбедна и условна за 
становање.
 Непокретност може бити у сувласништву више 
лица када се сви сувласници појављују као продавци 
својих сувласничких делова.
 Не смеју постојати нерешени имовинско-правни 
односи на непокретности, не сме бити уписан било какав 
терет на листу непокретности, а непокретност и делови 
окућнице морају бити изграђени у складу са прописима 
о планирању и изградњи.

Члан 4.
 Утврђивање испуњености услова из члана 3. 
овог Јавног позива, осим услова наведеног у ставу 6 
члана 3. овог Јавног позива спроводи Комисија за доделу 
бесповратних средстава.
 Утврђивање испуњености услова да је 
непокретност коју Учесници конкурса предлажу за 
куповину безбедна и условна за становање обавља 
грађевински инспектор локалне самоуправе који ће 
записником констатовати да је објекат без неправилности 
тј. не постоје незаконитости због којих би грађевински 
инспектор наложио мере.
 Лице из става 2. овог члана је дужно да Комисији 
за доделу бесповратних средстава достави записник о 
стању непокретности утврђеном приликом обиласка 
непокретности које су Учесници конкурса предложили 
за куповину.
 Уколико стручно лице из става 2. овог члана 
након обиласка непокретности које су Учесници 
конкурса предложили за куповину утврди да предметна 
непокретност није безбедна и/или условна за становање, 
таква пријава ће бити одбијена.
 Учесници Јавног позива који испуњавају услове 
се рангирају доделом одговарајућег броја бодова и то 

према следећим критеријумима:
1. За сваког запосленог Учесника Јавног позива који 
има сопствени бизнис (самозапошљавање) у трајању од 
најмање годину дана од дана објављивања Конкурса - по 
5 бодова;
2. за сваког Учесника Јавног позива који има:
- од 1 до 3 године стажа осигурања - по 2 бода,
- од 3 до 5 година стажа осигурања - по 4 бода,
- од 5 до 7 година стажа осигурања - по 6 бодова,
- од 7 до 10 година стажа осигурања - по 8 бодова,
- преко 10 година стажа осигурања - по 10 бодова.
3. за сваког Учесника Јавног позива који има средњу 
школу по 5 бодова;
4. за сваког Учесника Јавног позива који има завршене 
струковне студије у трајању од три године - по 7 бодова;
5. за сваког Учесника Јавног позива који има завршене 
основне, мастер или специјалистичке академске студије 
- по 10 бодова;
6. за сваког Учесника Јавног позива који има 
регистровано пољопривредно газдинство - по 10 бодова.
7. Учесници Јавног позива са троје и више деце – 15 
бодова
 У ситуацији када два или више Учесника 
Јавног позива имају исти број бодова, предност ће 
имати учесници који су раније поднели пријаву и 
документацију на Јавни позив.

Члан 5.
 Испуњеност услова за учешће на Јавном позиву 
Учесници доказују достављањем следеће документације 
коју подносе уз пријаву на Јавни позив:
1. фотокопије личне карте Учесника Јавног позива;
2. фотокопије оверене дипломе о стеченом образовању;
3. доказ о држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци од дана објављивања Јавног позива);
4. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге 
венчаних Учесника Јавног позива, не старији од месец 
дана од дана објављивања Јавног позива), а као доказ 
о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној 
заједници уз потпис два сведока. Оверена изјава о 
ванбрачној заједници мора бити сачињена након 
расписивања Јавног позива;
5. доказ о радном односу Учесника Јавног позива 
(пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац 
и фотокопија уговора о раду). Уколико је Учесник Јавног 
позива у радном односу на одређено време, радни однос 
мора да траје најмање до истека рока за подношење 
пријава на Јавни позива;
6. доказ о стажу осигурања Учесника Јавног позива, и 
то потврда издата од стране надлежне организационе 
јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање у оквиру које је наведен укупно остварен 
пензијски стаж;
7. оверену изјаву Учесника Јавног позива да на 
територији Републике Србије не поседују у власништву/
сувласништву непокретност (стамбени објекат, 
грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) 
и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана 
објављивања Конкурса;
8. потврду Министарства финансија РС - Пореске 
управе да није било преноса права власништва или 
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сувласништва на име Учесника Јавног позива;
9. потврду Министарства финансија РС - пореске управе 
да је Учесник Јавног позива измирио доспеле порезе и 
доприносе;
10 . потврду издату од стране РГЗ – служба за катастар 
непокретности о непоседовању имовине у Учесника 
Јавног позива;
11. извод издат од стране РГЗ – служба за катастар 
непокретности за непокретност коју Учесници Јавног 
позива предлажу за куповину;
12. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/
су прихватио/ли услове Конкурса и да је/су сагласан/
сагласни са истим
13. потврду о пребивалишту Учесника Јавног позива 
издату од стране МУП;
14. оверену изјаву Учесника Јавног позива да ће 
становати у предметној кући и да исту неће отуђити у 
периоду од 5 година од дана потписивања уговора;
15. оверену изјаву Учесника Јавног позива да они и 
продавац/продавци непокретности међусобно нису 
крвни сродници у правој линији до било ког степена, 
а у побочној закључно са другим степеном, као ни у 
тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
16. потврда о активном статусу уколико учесници Јавног 
позива имају регистровано пољопривредно газдинство;
17. извод из матичне књиге рођених за децу учесника 
конкурса.

 Потврде, уверења и изводи надлежних органа 
из става 1. тачка 6), 8), 9), 10), 11), 13), и 16) овог члана 
морају бити издате након расписивања Јавног позива.
 Документација поднета на Конкурс се не враћа. 
Неће се разматрати пријаве које су:
1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у тексту Јавног позива);
2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која 
нису предвиђена Јавним позивом, односно на која се 
циљеви Јавног позива и намена средстава не односе);
3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази и документација, 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, попуњене 
графитном оловком, послате факсом или електронском 
поштом и које садрже неразумљиве или нечитке 
податке).

Члан 6.
 Непокретност за чију куповину се додељују 
бесповратна средства у складу са овим Јавним позивом 
мора кумулативно да испуњава следеће услове:
- да се ради о непокретности која је уписана у Катастар 
непокретности, односно у земљишне књиге, на име 
продавца/продаваца, без терета;
- да продавац/продавци непокретности и Учесници 
Јавног позива нису крвни сродници у правој линији 
до било ког степена, а у побочној закључно са другим 
степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по 
усвојењу;
- да не постоје нерешени имовинско-правни односи на 
непокретности;
- да је безбедна и условна за становање;
- непокретност предлажу Учесници Јавног позива;

- да је непокретност, као и сви делови окућнице који се 
налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, 
изграђена у складу са прописима који регулишу 
планирање и изградњу, односно да не постоји забележба 
да је непокретност или део окућнице изграђена без 
дозволе.
 Утврђивање испуњености услова из става 
1. овог члана врши се на основу доказа наведених у 
члану 5. овог Јавног позива, као и на основу записника 
грађевинског инспектора локалне самоуправе.

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

Члан 8.
 Комисија је дужна да:
- размотри поднете пријаве по објављеном Јавном позиву 
за доделу бесповратних средстава, а ради утврђивања да 
ли су благовремене и потпуне;
- за све благовремене и потпуне пријаве утврди 
испуњеност услова из члана 3. овог Јавног позива, осим 
услова из става 6. члана 3. овог Правилника;
- да на основу записника поднетог од стране грађевинскoг 
инспекторa локалне самоуправе из члана 4. став 2. овог 
Правилника сачини предлог листе Учесника Јавног 
позива којима се додељују средства (у даљем тексту: 
Корисници средстава).
 Комисија није у обавези да тражи додатну 
документацију или информације од Учесника Јавног 
позива или надлежних органа, као ни да се обраћа 
надлежним органима, већ оцену и размaтрање поднетих 
пријава Комисија спроводи искључиво на основу 
документације коју су Учесници Јавног позива поднели 
до истека рока предвиђеног у тексту Јавног позива.

Члан 9.
 Корисници средстава се обавезују да ће 
становати у предметној непокретности.
 Трошкове преноса власништва и установљавања 
терета на непокретности која је предмет Јавног позива 
сносе Корисници средстава.

Члан 10.
 Комисија је дужна најкасније у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на Јавни 
позив сачини предлог листе Учесника Јавног позива 
којима се додељују средства.
 Одлуку о додели средстава доноси председник 
општине Инђија на предлог Комисије.

Члан 11.
 Одлука о додели средстава објављује се на 
огласној табли и на званичном сајту општине Инђија и 
Агенције за рурални развој општине Инђија.
 Учесници Јавног позива могу у року од 4 дана 
од дана објаве одлуке о додели средстава да изврше 
увид у сопствену документацију коју су поднели на 
Јавни позив, и то искључиво на основу писаног захтева 
упућеног Комисији путем поште или електронске 
поште (мејлом). Након истека наведеног рока увид није 
дозвољен.
 Након доношења одлуке о додели средстава, 

Корисници средстава закључују уговор са општином 
Инђија и уговор са продавцем непокретности следећим 
редоследом: општина и корисници, затим корисници и 
продавац/продавци.
 Општина ће средства пренети на наменски 
рачун Корисника средстава у банци коју изабере 
Корисник средстава, а Корисник средстава је дужан да 
у року од 5 дана средства пренесе на рачун продавца/
продаваца у банци и извод из банке достави у Агенцију 
за рурални развој општине Инђија.
 Учесници Јавног позива којима су одлуком 
додељена средства дужни су да некретнину, на основу 
закљученог уговора, упишу у катастар непокретности/
земљишне књиге у по 1/2 сувласничких делова 
непокретности и да у лист непокретности упишу 
хипотеку за будуће и условно потраживање у корист 
општине Инђија.

Члан 12.
 Пријава на Јавни позив подноси се на 
прописаном обрасцу.
 Пријава на Јавни позив подноси се непосредно 
на писарници општинске управе општине Инђија лично 
или путем поште препорученом пошиљком на адресу: 
Општина Инђија, Цара Душана број 1, 22320 ИНђија, 
са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава 
брачним паровима на територији општине Инђија за 
куповину сеоских кућа са окућницом у 2020. години“.
 Информације и потребни обрасци за учешће на 
Јавном позиву могу се добити на телефон 022/556060 
или у просторијама Агенције за рурални развој општине 
Инђија, Војводе Степе 48 или путем e-mail: arri@indjija.
net.
 Рок за подношење захтева за остваривање права 
на бесповратна средства у складу са Јавним позивом 
непосредно на шалтеру број 1, Пријемног одељења 
општине Инђија, је 30.09.2020. године до 14 сати.
 Захтеви предати пошти најкасније до 30.09.2020. 
године до 17 сати, сматраће се благовременим.

Број: 401-107/2020-II
Дана: 03.06.2020. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 388
 На основу Одлуке о укидању ванрдног стања 
(„Службени гласник РС“, број 65/20),члана 41.став 4. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне 
ситуације општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ број 11/16  и 26716),
 Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Инђија, на седници одржаној дана  22.05.2020. 
године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ   Предшколској установи „Бошко 
Буха“ Инђија, да уколико постоје просторне, кадровске 
и материјалне могућности у установи, омогући 
уписаној деци повратак и безбедан боравак у вртићу, 
уз спровођење неопходних мера превенције, заштите и 
сузбијања ширења епидемије COVID 19.

II
 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:06-64/2020-I
Дана:22.05.2020.године       
Инђија

Командант Општинског штаба
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу Одлуке о укидању ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 65/20), члана 41. став 4. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне 
ситуације општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ број 11/16 и 26/16),
 Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Инђија, на седници одржаној дана 25.05.2020. 
године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1. Укида се тачка 4. Наредбе Општинског штаба за 
ванредне ситуације од 16.03.2020. године.

II
 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 06-65/2020-I
Дана:22.05.2020.године       
Инђија

Командант Општинског штаба
Владимир Гак, с.р.

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



Број 14, страна број  531                               Службени лист општине Инђија                               Уторак 09. јун 2020.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 
- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620
CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија

САДРЖАЈ
Бр. акта Назив акта Страна
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

385. Решење о утврђивању Збирне изборне листе за 
избор одборника Скупштине општине Инђија ......... 523

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

386. Одлука о измени и допуни плана јавних 
набавки за 2020. годину (5) ......................................... 525
387. Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава брачним паровима на територији општине  
Инђија за куповину сеоских кућа са окућницом у  
2020. години .................................................................. 526

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

388. Наредба број: 06-64/2020-I од 22.05.2020. 
године..... ....................................................................... 530
389. Наредба број: 06-65/2020-I од 25.05.2020. 
године..... ....................................................................... 530


