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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-9/2020-II
Дана: 30.10.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

	 На	основу	члана	члана	88.	 став	 3.	 и	 4.	 Закона	
о	 јавним	 набавкама	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	
91/2019)	 а	 у	 складу	 са	 чланом	 6.	 Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2020.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 12/2020	 и	 27/2020),	 на	
предлог	начелника	Одељења	за	привреду	и	инвестиције	
Општинске	управе	општине	Инђија,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ЗА 2020. ГОДИНУ

1.
У делу „ДОБАРА“

	 Додаје	се	нова	јавна	набавка:
-	 „	 Набавка	 уличне	 новогодишње	 расвете,	 процењена	
вредност	2.083.333,33	динара	без	ПДВ-а,	позиција	496,	
конто	513111“.

У делу „УСЛУГА“
	 Додају	се	нове	јавне	набавке:
-	 „Израда	 и	 штампање	 приручника	 из	 области	
безбедности	 у	 саобраћају,	 процењена	 вредност	
1.000.000,00	 динара	 без	 ПДВ-а,	 позиција	 296,	 конто	
423911“,
-	 „Израда	 пројектне	 документације	 за	 асфалтирање	
преосталих	 неасфалтираних	 улица	 по	 насељеним	
местима	 општине	 Инђија,	 процењена	 вредност	
5.833.333,33	 динара	 без	 ПДВ-а,	 позиција	 277,	 конто	
511451“,
-	„Израда	пројектне	документације	за	електрификацију	
поља,	 процењена	 вредност	 3.000.000,00	 динара	 без	
ПДВ-а,	позиција	528,	конто	511451“.

	 Мења	се	процењена	вредност	услуге:
-	„Закуп	клизалишта	за	потребе	општине	Инђија“,	мења	 

се	 процењена	 вредност	 јане	 набавке	 тако	 да	 уместо:	
„4.166.666,00	динара	без	ПДВ-а“	треба	да	стоји:

„3.300.000,00	 динара	 без	 ПДВ-а“	 позиција	 434,	 конто	
421626“.

2.	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.
3.	 Измене	 и	 допуне	 Плана	 јавних	 набавки	 општине	
Инђија	 за	 2020.	 годину	 објавити	 на	 Порталу	 јавних	
набавки	и	на	интернет	страници	Наручиоца	у	року	од	10	
дана	од	дана	доношења	Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

	 Измена	и	допуна	Плана	јавних	набавки	врши	у	
складу	са	чланом	88.	ст.	4.	Закона	о	јавним	(„Службени	
гласник	РС“	број	91/2019).
	 Изменом	 и	 допуном	 Плана	 јавних	 набавки	
планиране	су	нове	јавне	набавке:
-	„	Набавка	уличне	новогодишње	расвете	“,
-	 „	 Израда	 и	 штампање	 приручника	 из	 области	
безбедности	у	саобраћају“,
-	 „Израда	 пројектне	 документације	 за	 асфалтирање	
преосталих	 неасфалтираних	 улица	 по	 насељеним	
местима	општине	Инђија“,
-	„	Израда	пројектне	документације	за	електрификацију	
поља“,

и	 извршено	 је	 смањивање	 процењене	 вредности	 јавне	
набавке:
-	„Закуп	клизалишта	за	потребе	општине	Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-10/2020-II
Дана: 19.11.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

	 На	 основу	 члана	 члана	 88.	 став	 3.	 и	 4.	 Закона	
о	 јавним	 набавкама	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	
91/2019)	 а	 у	 складу	 са	 чланом	 6.	 Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2020.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 12/2020	 и	 27/2020),	 и	
члана	 56.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 5/2019),	 на	
предлог	начелника	Одељења	за	привреду	и	инвестиције	
Општинске	управе	општине	Инђија,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

ОДЛУКУ 
И ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА 2020. ГОДИНУ

1.	Додаје	се	нова	јавна	набавка:

У делу „РАДОВА“
	 „РЕКОНСТРУКЦИЈА	 И	 УРЕЂЕЊЕ	 ПАРКА	
СА	ЛЕВЕ	СТРАНЕ	НОВОСАДСКЕ	УЛИЦЕ	У	СМЕРУ	
КА	НОВОМ	САДУ	“	процењена	вредност	7.664.450,66	
динара	без	ПДВ-а,	позиција	95,	конто	451122.

2.	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.
3.	Измене	и	допуне	Плана	јавних	набавки	председника	
општине	Инђија	 за	 2020.	 годину	 објавити	 на	Порталу	
јавних	 набавки	 и	 на	 интернет	 страници	 Наручиоца	 у	
року	 од	 10	 дана	 од	 дана	 доношења	Одлуке.	 Измене	 и	
допуне	 Плана	 јавних	 набавки	 председника	 општине	
Инђија	 за	 2020.	 годину	 објавити	 у	 службеном	 листу	
Општине	Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

	 Измена	и	допуна	Плана	јавних	набавки	врши	у	
складу	 са	чланом	88.	 ст.	 4.	 Закона	о	 јавним	набавкама	
(„Службени	гласник	РС“	број	91/2019).
	 Изменом	 и	 допуном	 Плана	 јавних	 набавки	
планирана	је	нова	јавна	набавка	радова:
	 „РЕКОНСТРУКЦИЈА	 И	 УРЕЂЕЊЕ	 ПАРКА	
СА	ЛЕВЕ	СТРАНЕ	НОВОСАДСКЕ	УЛИЦЕ	У	СМЕРУ	
КА	НОВОМ	САДУ“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 8.	 став	 1.	 Правилника	 о	
критеријумима,	начину	и	поступку	доделе	средстава	из	
буџета	општине	Инђија	црквама	и	верским	заједницама	
са	територије	општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	
Инђија“,	 бр.	 17/17	 и	 19/17	 -	 аутентично	 тумачење),	 и	
члана	 56.	 ставa	 1.	 тачкe	 12.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	 општине	Инђија“,	 бр.	 5/19),	 дана	 23.	
октобра	2020.	године,
	 Председник	општине	Инђија,	доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА

I
	 Овим	 решењем	 образује	 се	Комисија	 за	 избор	
пројеката	 цркава	 и	 верских	 заједница	 са	 територије	
општине	Инђија,	за	суфинансирање	из	буџета	општине	
Инђија	за	2020.	годину	(у	даљем	тексту:	Комисија).
	 Висина	 накнаде	 за	 рад	 чланова	 Комисије	 из	
става	1.	ове	тачке	износи	5.000,00	(словима:	петхиљада)	
динара	у	нето	износу,	по	одржаном	састанку	Комисије.

II
	 Комисија	се	именује	у	саставу:
1.	Драган	Иброчић,	председник	Комисије,
2.	Никола	Бандулаја,	члан	Комисије,
3.	Данило	Петровић,	члан	Комисије.

III
	 Задатак	Комисије	је	да	спроведе	поступак	јавног	
конкурса,	 односно	 да:	 размотри	 пријаве	 пристигле	 на	
јавни	конкурс,	 оцени	благовремене	и	потпуне	пријаве,	
пријаве	 поднете	 на	 прописаним	 обрасцима	 и	 пријаве	
поднете	 од	 стране	 овлашћених	 лица,	 да	 израчуна	
просечну	 оцену	 за	 сваки	 предлог	 пројекта	 и	 у	 року	
од	 15	 дана	 сачини	 Извештај	 о	 спроведеном	 поступку	
јавног	 конкурса,	 и	 исти	 достави	 Општинском	 већу	
општине	 Инђија	 на	 надлежност,	 ради	 даљег	 поступка	
доношења	 Одлуке	 о	 додели	 средстава	 црквама	 и	
верским	 заједницама	 са	 територије	 општине	 Инђија	
за	 суфинансирање	 из	 буџета	 општине	Инђија	 за	 2020.	
годину.

IV
	 Стручне	и	административне	послове	за	потребе	
Комисије	 обавља	 Одељење	 за	 друштвене	 делатности	
Општинске	управе	Општине	Инђија.
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V
	 Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-289/2020-II
Дана: 23.10.2020. године
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,	
104/16	 и	 95/18)	 и	 члана	 56.	 став	 1.	 тачка	 11.	 Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	5/19),
	 Председник	општине,	дана	16.11.2020.	 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	038-13/2020-3	од	
29.10.2020.	године,	којом	су	утврђене	цене	комуналних	
услуга	у	износу	како	је	дато	у	материјалу.
2.	Цене	комуналних	услуга	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	
Инђија,	 утврђене	 Одлуком	 из	 тачке	 1.	 oвог	 решења,	
примењује	се	почев	од	16.11.2020.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: 38-5/2020-II-1
Дана: 16.11.2020. год.
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 На	 основу	 члана	 22.став	 1.тачка	 11.Закона	
о	 јавним	 предузећима	 („Сл.гласник	 РС“	 бр	 15/2016	
и	 88/2019.)	 члана	 28.	 став	 1.	 Закона	 о	 комуналним	
делатностима	 („Сл.гласник	 РС“	 88/2011,	 104/2016	 и	
95/2018)	 и	 члана	 25.	 Оснивачког	 акта	 ЈКП	 Водовод	
и	 канализација	 и	 члана	 46	 Статута	 ЈКП	 Водовод	 и	
канализација	Инђија,
	 надзорни	одбор	ЈКП	Водовод	и	канализација	на	
својој	седници	одржаној	дана	29.	Октобра	2020.	године	
године	једногласно	донео:

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

	 Врши	се	корекција	цене	воде	и	цене	одвођења	
отпадних	вода	тако	што	се	постојеће	цене	увећавају	за	
15%.	Нови	ценовник	приказан	је	у	наредном	прегледу:
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 ЦЕНА ВОДЕ   

 
категорија потрошача 

 цена дин/m3 (без ПДВ-
а) од 15.4.2018. 

цена дин/m3 повећање 
15% 2020 

1 СТАНОВНИШТВО (стамбени простор)  48 55,2 

 УСТАНОВЕ (које се финансирају из 
буџета–спортске организације и клубови) 48 55,2 

2 СТАНОВНИШТВО - корисници 
новчане социјалне помоћи – обрачун у 
складу са чланом 41а Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о јавном водоводу број 
352/372/2014- I од 29.12.2014. 

  

3 КОРИСНИЦИ УСЛУГА У ВИКЕНД 
НАСЕЉУ  
(сви корисници који имају становање ван 
грађевинског реона) 

72 82,8 

4 ДРУГИ КОРИСНИЦИ  

 привредна друштва,  
 приватни предузетници 
 задруге и други привредни субјекти 

 
 

88,8 102,12 

 ЦЕНА ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ 
ВОДА 

  

 
категорија потрошача 

цена дин/m3 (без ПДВ-
а) од 15.4.2018. 

цена дин/m3 повећање 
15% 2020 

1 СТАНОВНИШТВО (стамбени простор)  18 20,7 

2 УСТАНОВЕ (које се финансирају из 
буџета–спортске организације и клубови) 18 20,7 

3 СТАНОВНИШТВО - корисници 
новчане социјалне помоћи – обрачун у 
складу са чланом 54а Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о јавној канализацији 
број 352/373/2014- I од 29.12.2014.     

4 ДРУГИ КОРИСНИЦИ  

 привредна друштва,  
 приватни предузетници 
 задруге и други привредни субјекти 

30 34,5 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

	 Увод	 образложења	 је	 извод	 из	 Владине	
Стратегије	управљања	водама	на	територији	Републике	
Србије	 до	 2034.	 године	 (“Службени	 гласник	 РС”,	 број	
3	од	18.	јануара	2017.)	у	делу	који	се	зове	Смернице	за	
одржавање	и	унапређење	водног	режима.
	 „Политика	у	области	управљања	водама,	у	циљу	
унапређења	режима	вода	и	опште	добробити	друштва,	
полази	од	следећег:
1)	вода	је	незаменљив,	обновљив	ресурс	који	је	не	само	
услов	 квалитетног	 функционисања	 и	 развоја	 једног	
друштва,	 већ	 и	 услов	 опстанка	 природног	 окружења	
и	 читаве	 људске	 заједнице.	 Између	 воде,	 приобалних	
и	 акватичних	 екосистема	 постоји	 повезаност	 и	
међузависност;
2)	при	управљању	водама	не	сме	се	довести	у	опасност	
здравље	 људи,	 не	 сме	 се	 угрозити	 животињски	 и	
биљни	свет,	природне	и	културне	вредности	и	добра	и	
прописани	 водни	 режими	 (квалитативне	 и	 количинске	
компоненте)	 површинских	 и	 подземних	 вода,	 као	 и	
рационалне	 потребе	 низводних	 корисника	 и	 осталих	
субјеката	заинтересованих	за	воде;
.
.
.
8)	 водама	 се	 мора	 управљати	 на	 принципу	 одрживог	
развоја,	односно	тако	да	се	потребе	садашњих	генерација	
задовољавају	на	начин	којим	се	не	угрожава	могућност	
будућих	 генерација	 да	 задовоље	 своје	 потребе	 и	 не	
угрожава	 животна	 средина.	 Водама	 се	 такође	 мора	
управљати	адаптивно,	при	чему	се	мора	водити	рачуна	о	
адаптивности	не	само	на	климатске,	већ	и	на	социјалне,	
економске	и	друге	промене;
9)	 јавно	 водоснабдевање,	 које	 обухвата	 снабдевање	
водом	 за	 пиће	 домаћинстава,	 индустрије	 која	 захтева	
висококвалитетну	 воду	 или	 је	 укључена	 у	 градско	
ткиво	и	осталих	корисника,	укључујући	и	јавне	потребе	
(школе,	 болнице,	 установе,	 прање	 улица,	 заливање	
зелених	 површина	 и	 др.),	 представља	 јавни	 интерес	 и	
има	приоритет	над	свим	осталим	облицима	коришћења	
воде;
.
.
.

15)	 стабилно	 финансирање	 и	 пословање	 на	 принципу	
самофинансирања	 морају	 наћи	 пуну	 примену,	 како	 би	
се	 сектор	 вода	 учинио	 мање	 зависним	 од	 државних	
средстава.	Ово	подразумева	сталне	изворе,	пројектован	
обим	потребних	средстава	и	начин	њиховог	обезбеђења,	
ажурне	базе	обвезника	и	механизме	за	наплату	прихода,	
ангажовање	 државе	 на	 стварању	 повољног	 амбијента	
за	 коришћење	 средстава	 из	 фондова	 ЕУ	 и	 значајније	
улагање	приватног	капитала,	као	и	прикупљање	највећег	
обима	 средстава	потребног	 за	функционисање	 сектора	
вода	 обезбеђењем	 економске	 цене	 воде	 на	 принципу	
пуног	 поврата	 трошкова	 и	 начела	 “корисник	 плаћа”	 и	
“загађивач	плаћа”;
16) реалну (економску) цену воде и услуга везаних 
за воде треба достизати постепено, уважавајући 
економску моћ становништва и привреде, али 
период до достизања не сме бити дужи од пет-шест 
година, како планирана динамика развоја не би била 
угрожена;“

I ОПРАВДАНОСТ КОРЕКЦИЈЕ ЦЕНА

	 Цене	 воде	 и	 услуге	 oдвођења	 употребљених	
вода	 у	 примени	 су	 од	 15.04.2018.	 године.	 Последњом	
корекцијом	 продајне	 цене	 комуналних	 услуга	 нису	
доведене	на	ниво	цене	коштања.	Такође,	у	протеклих	30	
месеци	примене	актуелних	цена	дошло	је	до	значајног	
повећања	 цена	 улазних	 елемената	 неопходних	 за	
обављање	снабдевања	водом	за	пиће	и	одвођење	отпадних	
вода.	Након	усвајања	Извештаја	о	реализацији	годишњег	
програма	пословања	 за	период	1.01-30.06.2020.	 године	
урађена	је	и	анализа	цене	комуналних	услуга	на	основу	
података	 из	 биланса	 успеха	 за	 период	 1.01-30.06.2020.	
године.	Диспаритет	цене	коштања	и	продајне	цене	воде	
кумулирао	 је	 губитак	 на	 крају	 наведеног	 периода	 у	
износу	од	16.761	хиљада	динара,	односно	забележена	је	
стопа	губитка	у	износу	од	18.80%.
	 И	 анализа	 цена	 појединачних	 улазних	
елемената	 за	 обављање	 основне	 делатности	 указује	 на	
значајна	 поскупљења.	 Трошкови	 енергије	 чине	 преко	
15%	 укупних	 трошкова	 у	 делатности	 водоснабдевања.	
У	систему	водоснабдевања	општине	Инђија	електрична	
енергија	је	директан	и	значајан	трошак.	За	производњу	
кубног	 метра	 воде	 утроши	 око	 један	KWh	 електричне	
енергије.	Промене	уговорене	цене	електричне	енергије	
представљена	је	у	наредној	табели:
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Годишња	потрошња	електричне	енергије	приказана	је	у	наредној	табели:

Потрошња електричне енергије 2016-2019 (рсд)
година 2016 2017 2018 2019
износ 25.985.037,01 27.184.370,81 27.339.350,04 31.460.400,94
коефицијент	раста 1,05 1,01 1,15

	 Повећања	 електричне	 енергије	 није	 пратила	
корекција	цена	наших	комуналних	услуга.	Висина	и	раст	
годишњих	трошкова	електричне	енергије	оправдава	став	
да	би	свако	повећање	цена	електричне	енергије	морало	
сразмерно	 утицати	 и	 на	 цену	 воде	 и	 цену	 одвођења	
отпадних	вода.	
	 Због	постојећих	хидрогеолошких	услова	бунари	
се	 граде	 на	 дубина	 од	 око	 200	m	и	 релативно	 су	мале	
издашности	-	око	5	lit/sek,	велики	су	и	експлоатациони	и	
инвестициони	трошкови.
	 Трошкови	рада,	односно	 зараде	 запослених	на	
нивоу	 су	 новембра	 2014.	 године,	 односно	 од	 јануара	
2019.	 године.	 Остали	 трошкови:	 производне	 услуге,	
одржавање	софтвера,	адвокатске	услуге	и	остало	расли	
су,	 у	 просеку,	 у	 оквирима	 реализоване	 инфлације.	 До	
сада	није	дефинисан	регулаторни	систем	за	комунална	
предузећа	 за	 оптималну	 контролу	 промене	 цена	
комуналних	 услуга	 променом	 цена	 основних	 улазних	
елемената	у	производњи	комуналне	услуге.
	 Законом	 о	 комуналним	 делатностима,	 чл.	 25.	
утврђена	 су	 начела	 за	 одређивање	 цена	 комуналних	
услуга.	 Поред	 начела	 „потрошач	 плаћа“	 и	 „загађивач	
плаћа“,	 овим	 чланом	 је	 прописано	 да	 цене	 треба	 да	

покрију	 све	 расходе,	 али	 уз	 уважавање	 принципа	
приступачности	 везаном	 за	 реалну	 куповну	 моћ	
корисника.

II КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОДЕ И 
ОТПАДНИХ ВОДА

	 Калкулација	 цена	 урађена	 је	 на	 бази	 стварних	
трошкова	 пословања	 у	 2020.	 години	 (до	 30.06.2020.	
године)	које	чине:
1.	 трошкови	 материјала	 у	 које	 спадају:	 трошкови	
основног	материјала	,	трошкове	помоћног	материјала	и	
енергије	и	трошкови	режијског	материјала;
2.	трошкови	средстава	рада	у	које	спадају:	амортизација,	
трошкови	текућег	одржавања,	трошкови	инвестиционог	
одржавања,	трошкови	ситног	инвентара	и	алата;
3.	трошкови	рада	као	у	које	спадају:	накнаде	за	извршен	
рад	 –	 зараде	 и	 накнаде	 зарада	 (боловања,	 годишњи	
одмори,	државне	празнике	и	сл.	и	порези	и	доприноси	за	
социјално	и	здравствено	осигурање	радника.
4.	 остали	 пословни	 трошкови	 као	 што	 су	 трошкови	
рекламе,	премија	 осигурања,	платног	промета,	 таксе	и	
остали	нематеријални	трошкови.
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	 Остали	 издаци	 непходни	 за	 ефикаснију	
делатност	 који	 нису	 реализовани	 током	 2020.	 године	
а	 који	 су	 планирани	 у	 циљу	 подизања	 стандарада	 и	
квалитета	 су	 трошкови	 инвестиционог	 одржавања	
објеката	 водоснабдевања	 као	 што	 је	 реконструкција	
чворишта,	ревитализација	постојећих	бунара,	значајнија	
улагања	 у	 одржавање	 осталих	 објеката	 према	 плану	
износе	5.230.413	динара	полугодишње.

	 У	 2020.	 години	 до	 30.	 јуна	 физички	 обим	
дистрибуиране	воде	за	пиће	био	је	1.297.562,82	m3	воде	
и	762.439,83	m3	отпадних	вода.
	 У	 наредној	 табели	 дајемо	 обрачун	 просечне	
цене	 наших	 комуналних	 услуга	 на	 основу	 података	 из	
биланса	успеха	за	период	01.01-30.06.2020.	године	ради	
утврђивања	диспаритета	цена.
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III ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА 
ОТПАДНИХ ВОДА

	 Предложено	 усклађење	 цене	 сакупљања,	
пречишћавања	 и	 дистрибуције	 воде	 било	 би	 и	 за	
становништво,	установе	и	за	остале	кориснике	20	%,	па	
су	предлажене	цене	по	категоријама	потрошача	дате	у	
табеларном	прегледу	ове	Одлуке.	
	 Предлажемо	 и	 даље	 задржавање	 категорије	
бенефициране	 цене	 за	 становништво	 за	 социјално	
угрожене	 категорије	 у	 складу	 са	 чланом	 41а	Одлуке	 о	
изменама	 и	 допунама	 Одлуке	 о	 јавном	 водоводу	 број	
352/372/2014-	I	од	29.12.2014.

IV УТИЦАЈ ПРЕДЛОЖЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ ЦЕНА 
ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА 
 НА КУЋНИ БУЏЕТ ПОТРОШАЧА 
 
	 Према	 подацима	 Републичког	 завода	 за	
статистику	 у	 августу	 је	 исплаћена	 просечна	 зарада	 у	
Републици	у	износи	58.513	динара	нето	по	запосленом,	
док	 је	 медијана	 за	 исти	 месец	 45.000	 динара	 .	 Према	
подацима	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	 просечна	
потрошња	 воде	 по	 домаћинству	 је	 око	 10	 m3.	 Према	
подацима	 Светске	 банке	 (коришћени	 индикатори	
перформанси	одрживе	услуге)	препоруке	су	да	трошкови	
услуге	 снабдевања	 водом	 и	 одвођења	 отпадних	 вода	
достижу	ниво	до	3%	просечног	примања	домаћинства	–	
кућног	буџета,	како	исти	не	би	представљали	значајније	
оптерећење.	По	предложеним	ценама	трошак	просечне	
месечне	 потрошње	 воде	 и	 одвођења	 отпадних	 вода	 по	
домаћинству	 (у	 Инђији,	 у	 реонима	 где	 је	 изграђена	
канализациона	 мрежа)	 био	 би	 са	 порезом	 на	 додату	
вредност	око	880	динара,	тако	да	овај	комунални	трошак	
у	 кућном	 буџету	 учествује	 са	 око	 1,5	%	 (у	 односу	 на	
медијану	 зарада	 1,95),	 односно	 предложена	 корекција	
цена	 прати	 раст	 просечних	 зарада	 запослених	 за	
финансирање	кућног	буџета.

V УТИЦАЈ ПРЕДЛОЖЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ ЦЕНА 
ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА НА 
СТАНДАРД УСЛУГА И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 

	 Анализа	 цене	 коштања	 кубног	 метра	 пијаће	
воде	 урађена	 је	 на	 основу	финансијских	 и	 показатеља	
физичког	 обима	 остварених	 услуга	 у	 првој	 половини	
2020.	године.	Уз	непромењене	опште	услове	пословања	
(без	 значајних	 ценовних	 пораста	 улазних	 елемената	 и	
повећања	материјалних	и	трошкова	енергије)	корекција	
цена	 у	 основној	 делатности	 услуга	 водоснабдевања	
омогућила	 би	 ефикаснију	 делатности	 и	 подизање	
стандарада	и	квалитета	услуга	и	позитивно	финансијско	
пословање.	

Председник Надзорног одбора,
Милан Предојевић, с.р.

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

688
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1820/2019-II
Дана: 01.11.2019. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19	 и	 15/19	
и	 21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	398/2	трошкови	куповине	спортске	опреме	и	реквизита,	
у	износу	од:	181.500,00	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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689
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1821/2019-II
Дана: 06.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-3/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 Савеза	
спортова	општине	Инђија	бр.	40-25/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	 400–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 
превоз	 спортиста,	 Савезу	 спортова	 општине	 Инђија	
одобравају	се	средства	за:

-	 400	 -	 дотације	 невладиним	 организацијама-превоз	
спортиста	у	износу	од:	107.335,80	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.

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

690
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1822/2019-II
Дана: 06.11.2019. год. 
ИНЂИЈА 

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/19,	15/19	21/19),	
Решења	о	одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	 средстава	
за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-24/2019-II	
и	 Анекса	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-1684/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	398/10	трошкови	штампања	публикација	и	материјала,у	
износу	од:	10.350,00	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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691
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1824/2019-II
Дана: 01.11.2019. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 5/19),	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2019.	
годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 28/18),	
Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	
годину	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/19,	5/19	
и	 21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 398/4	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,у	износу	од:	224.940,00	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.

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

692
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1825/2019-II
Дана: 06.11.2019. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
72/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II	 и	 Анекса	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	бр.	40-1684/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 398/18	 трошкови	набавке	пехара,	медаља,	 диплома	и	
сл.	у	износу	од:	10.470,00	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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693
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1826/2019-II
Дана: 06.11.2019. год.
ИНЂИЈА 

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II	 и	 Анекса	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	бр.	40-1684/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	398/22	трошкови	оржавања	рачунарске	мреже	и	сајта,	у	
износу	од:	33.000,00	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“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

694
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1827/2019-II
Дана: 06.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	28/18)	и	Одлике	
о	 ребалансу	 општине	 Инђија	 за	 2019.год(„Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.5/19,	15/19	и	21/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Oпштинском	 фудбалском	
савезу	 „Инђија“	Инђија	 бр.	 66-23/2019-III	 и	Уговора	 о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Oпштинском	 фудбалском	 савезу	 „Инђија“	 Инђија	 бр.	
40-40/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Oпштинском	
фудбалском	 савезу	 „Инђија“	 Инђија	 одобравају	 се	
средства	за:

-	 398/192	 индиректни	 трошкови,	 у	 износу	 од:	 3.359,05	
дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Oпштинском	
фудбалском	 савезу	 „Инђија“	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	
840-19742763-39.
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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695
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1828/2019-II
Дана: 13.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	28/18),	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија	 “	 бр.	 5/19,	 15/19	
и	 21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Фудбалском	
клубу	 „Хајдук“	 Бешка	 бр.	 66-15/2019-III	 и	 Уговора	 о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Фудбалском	клубу	„Хајдук“	Бешка	бр.	40-36/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	
спортске	организације	и	 спортисти,	Фудбалском	клубу	
„Хајдук“	 Бешка	 одобравају	 се	 средства	 у	 укупном	
износу	од	20.000,00	дин.,	за:

-	398/182	трошкове	котизације	за	учешће	на	такмичењу,	
у	износу	од:	10.000,00	дин.
-	 398/183	 трошкове	 чланарине	 надлежним	 гранским	
спортским	савезима,	у	износу	од:	10.000,00	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.

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

696
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1829/2019-II
Дана: 13.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	28/18)	и	Одлуке	
ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Фудбалском	клубу	
„Хајдук“	 Бешка	 бр.	 66-15/2019-III	 и	Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 ФК	
„Хајдук“	Бешка	бр.	40-36/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	
спортске	организације	и	 спортисти,	Фудбалском	клубу	
„Хајдук“	Бешка	одобравају	се	средства	за:

-	 398/186	 трошкови	 потрошње	 електричне	 енергије	 у	
износу	од:	3.965,75	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.

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



Број	28,	страна	број		1280																						Службени	лист	општине	Инђија																						Понедељак	23.	новембар	2020.

697
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1830/2019-II
Дана: 13.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(	„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	28/18),	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(	 „Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	
и	 21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Фудбалском	
клубу	„Борац“	 Јарковци	бр.	 66-26/2019-III	и	Уговора	о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Фудбалском	клубу	„Борац“	Јарковци	бр.	40-41/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	
спортске	организације	и	 спортисти,	Фудбалском	клубу	
„Борац“	 Јарковци	 одобравају	 се	 средства	 у	 укупном	
износу	од	30.000,00	дин.,	и	то	за:

-	398/108	-	трошкове	котизације	за	учешће	на	такмичењу,	
у	износу	од:	10.000,00	дин.
-	 398/109	 –	 трошкове	 чланарине	 и	 регистрацје	
надлежним	гранским	спортским	савезима,	у	износу	од:	
20.000,00	дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Фудбалском	
клубу	 „Борац“	 Јарковци,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-21237763-28.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

698
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1831/2019-II
Дана: 13.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 28/18),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Фудбалском	клубу	
„Дунав“	Нови	Сланкамен	 бр.	 66-10/2019-III	 и	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Фудбалском	клубу	„Дунав“	Нови	Сланкамен	бр.		 	 	 	40-
34/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	
спортске	организације	и	 спортисти,	Фудбалском	клубу	
„Дунав“	 Нови	 Сланкамен	 одобравају	 се	 средства	 у	
укупном	износу	од	30.000,00	дин.,	и	то	за:

-	398/63	-	трошкове	котизације	за	учешће	на	такмичењу,	
у	износу	од:	10.000,00	дин.
-	 398/64	 -	 трошкове	 чланарине	 надлежним	 гранским	
спортским	савезима,	у	износу	од:	20.000,00	дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Фудбалском	
клубу	„Дунав“	Нови	Сланкамен	у	Управи	за	трезор,	број	
840-18163763-44.
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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699
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1834/2019-II
Дана: 01.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	28/18),	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.годину.
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Фудбалског	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 бр.	 66-24/2019-III,	 Уговора	 о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Фудбалског	 клуба	 „Инђија“	 Инђија	 бр.	 40-46/2019-II	
и	 Анекса	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	Фудбалског	клуба	„Инђија“	Инђија	
бр.	40-1683/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	
спортске	организације	и	 спортисти,	Фудбалском	клубу	
„Инђија“	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 398/26	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења	у	износу	од:	398.993,67	дин.

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.

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

700
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1835/2019-II
Дана: 06.11.2019. 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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 5/19),	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2019.	
годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“бр.	 28/18),	
Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.
годину.(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.5/19,	15/19	
и	 21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Петанкуе	 клубу	
„Бешка“	 Бешка	 бр.	 66-18/2019-III	 и	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	Петанкуе	
клубу	„Бешка“	Бешка	бр.	40-90/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Петанкуе	 клубу	
„Бешка“	Бешка	одобравају	се	средства	за:

-	398/282	трошкови	штампања	публикација	и	материјала,	
у	износу	од:	20.000,00	дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	
Петанкуе	 клуба	 „Бешка“	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-21821763-42.
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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701
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1839/2019-II
Дана: 06.11.2019. година
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,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	28/18),	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II	 и	 Анекса	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	бр.	40-1684/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 398/1	 трошкови	 путовања	 запослених	 и	 трошкови	
путовања	службеним	возилом,	у	износу	од:	7.400,00	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.

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

702
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1840/2019-II
Дана: 01.11.2019. година
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,	
113/17,	95/18	и	31/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2019.	годину	
(	„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	28/18),	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 5/19,	 15/19	 и	
21/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Савезу	 спортова	
општине	 Инђија	 бр.	 66-2/2019-III	 и	 Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 бр.	 40-
24/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2019.годину	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	 Инђија	 за	 2019.годину,	 Раздео	 V,	 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	398	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	 
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	
општине	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	398/13	трошкови	зарада	лица	запослених	на	реализацији	
програма,	у	из	износу	од:	339.620,63	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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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 703
	 На	 основу	 члана	 5.став	 2.	 и	 члана	 6.став	 5.	
Закона	 о	 порезима	 на	 имовину	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	26/01,	45/02,	80/02,	135/04,	61/07,	5/09,	101/10,	
24/11,	78/11,	57/12-УС	,	47/13,68/2014-	др.закон	,	95/2018,	
99/18-одлука	УС	и	86/2019),
	 Општинска	 управа	 општине	 Инђија,	 дана	
17.11.2020.године,	донела	је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 
2021. ГОДИНУ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
	 Овом	 одлуком	 утврђују	 се	 просечне	 цене	
квадратног	 метра	 одговарајућих	 непокретности	 за	
утврђивање	 пореза	 на	 имовину	 за	 2021.	 годину	 на	
територији	општине	Инђија,	по	Зонама	и	то:

1.	 Просечне	 цене	 квадратног	 метра	 одговарајућих	
непокретности,	у	ПРВОЈ	ЗОНИ,	износе:
	 1)	грађевинског	земљишта	.......	2.147,00	динара;
	 2)	пољопривредног	земљишта	........	0,00	динара;
	 3)	шумског	земљишта	......................	0,00	динара;
	 4)	друго	земљиште	...........................	0,00	динара;
	 5)	станова	..................................85.024,00	динара;
	 6)	кућа	за	становање	.................57.038,00	динара;
	 7)	 пословних	 зграда	 и	 других	 (надземних	
и	 подземних)	 грађевинских	 објеката	 који	 служе	 за	
обављање	делатности	............................	99.696,00	динара;
	 8)	гаража	и	гаражних	места	.....25.393,00	динара.

2.	 Просечне	 цене	 квадратног	 метра	 одговарајућих	
непокретности,	у	ДРУГОЈ	ЗОНИ,	износе:
	 1)	грађевинског	земљишта	..........	880,00	динара;
	 2)	пољопривредног	земљишта	....	121,00	динара;
	 3)	шумског	земљишта	....................	54,00	динара;
	 4)	друго	земљиште	...........................	0,00	динара;
	 5)	станова	.................................	82.725,00	динара;
	 6)	кућа	за	становање	................	47.906,00	динара;
	 7)	 пословних	 зграда	 и	 других	 (надземних	 
	 и	подземних)	грађевинских	објеката	који	служе	 
	 за	обављање	делатности	.........	99.696,00	динара;
	 8)	гаража	и	гаражних	места	....	25.393,00	динара.

3.	 Просечне	 цене	 квадратног	 метра	 одговарајућих	
непокретности,	у	ТРЕЋОЈ	ЗОНИ,	износе:
	 1)	грађевинског	земљишта	..........	308,00	динара;
	 2)	пољопривредног	земљишта	....	117,00	динара;
	 3)	шумског	земљишта	....................	54,00	динара;
	 4)	друго	земљиште	...........................	0,00	динара;
	 5)	станова	.................................	48.722,00	динара;
	 6)	кућа	за	становање	................	27.230,00	динара;
	 7)	 пословних	 зграда	 и	 других	 (надземних	 
	 и	подземних)	грађевинских	објеката	који	служе	 

за	обављање	делатности	.......................	31.225,00	динара;
	 8)	гаража	и	гаражних	места	....	20.102,00	динара.

4.	 Просечне	 цене	 квадратног	 метра	 одговарајућих	
непокретности,	у	ВИКЕНД	ЗОНИ,	износе:
	 1)	грађевинског	земљишта	..........	352,00	динара;
	 2)	пољопривредног	земљишта	....	117,00	динара;
	 3)	шумског	земљишта	....................	54,00	динара;
	 4)	друго	земљиште	...........................	0,00	динара;
	 5)	станова	..........................................	0,00	динара;
	 6)	кућа	за	становање	.................49.070,00	динара;
	 7)	 пословних	 зграда	 и	 других	 (надземних	 
	 и	подземних)	грађевинских	објеката	који	служе	 
	 за	обављање	делатности	.........	31.225,00	динара;
	 8)	гаража	и	гаражних	места	....	20.102,00	динара.

	 За	 непокретност	 друго	 земљиште	 пореска	
основица	се	утврђује	у	складу	са	чланом	6.	став	8.	Закона	
о	порезима	на	имовину.

Члан 2.
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 на	 интернет	 страни	
општине	 Инђија,	 наредног	 дана	 од	 дана	 ступања	 на	
снагу	исте.

Члан 3.
	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	 у	 „Службеном	 листу	 општине	 Инђија“	 а	
примењиваће	се	код	утврђивања	пореза	на	имовину	за	
2021.	годину.
	 Даном	 почетка	 примене	 ове	 одлуке	 престаје	
да	 важи	 Одлука	 о	 просечним	 ценама	 одговарајућих	
непокретности	у	зонама	на	територији	општине	Инђија	
објављене	у	(„Службеном	листу	општине	Инђија“,	број	
24/2018).
	 За	 непокретности	 за	 које	 је	 пореска	 обавеза	
настала	пре	почетка	примене	ове	одлуке	а	за	које	порез	
на	имовину	није	утврђен,	порез	на	имовину	утврђује	се	
применом	одлуке	која	је	била	на	снази	на	дан	1.	јануар	
године	за	коју	се	порез	утврђује.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 433-141/2020-IV
Дана: 17.11.2020. године
Инђија

Начелник,
Александар Банић, дипл. правник

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