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 На основу члана 110. став 4. Статута Општине 
Инђија ( „Сл.лист Општине Инђија“ бр. 5/19) и члана 
20. Одлуке о Месним заједницама („Сл. лист Општине 
Инђија“ бр. 18/19, 25/19 и 4/21)
 Председник Скупштине Општине Инђија, дана 
29.04.2021. године донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: БЕШКА, 

ИНЂИЈА, КРЧЕДИН, ЉУКОВО, ЈАРКОВЦИ, 
МАРАДИК, НОВИ КАРЛОВЦИ, НОВИ 

СЛАНКАМЕН, СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ, 
СТАРИ СЛАНКАМЕН И ЧОРТАНОВЦИ

Члан 1.
 Расписују се избори за чланове Савета 
Месних заједница: Бешка, Инђија, Крчедин, Љуково, 
Јарковци, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, 
Сланкаменачки Виногради, Стари Сланкамен и 
Чортановци (у даљем тексту: чланови Савета Месних 
заједница).

 Избори за чланове Савета Месних заједница 
одржаће се дана 13. јуна 2021. године.

 Рок за подношење предлога кандидата за 
чланове Савета Месних заједница је 28. мај 2021. године.

Члан 2.
 Избори за чланове Савета Месних заједница 
спровешће се на начин прописан Одлуком о Месним 
заједницама.

 Према одлуци о Месним заједницама , у Савете 
Месних заједница се бира:
- у Савет Месне заједнице Инђија - једанаест чланова,
- у Савет Месне заједнице Бешка - девет чланова,
- у Савете Месних заједница: Нови Карловци, Нови 
Сланкамен, Крчедин, Марадик, Љуково 
 и Чортановци – седам чланова,
- у Савет Месних заједница: Јарковци, Стари Сланкамен 
и Сланкаменачки Виногради - пет чланова.

Члан 3.
 Право предлагања кандидата за члана Савета 
Месне заједице имају грађани са подручја месне 
заједнице, са бирачким правом на том подручју.

 Сваког кандидата за члана Савета Месне  

 
 
 
 
заједнице својим потписом мора да подржи:
- за избор у Савет Месне заједнице Инђија - 60 грађана,
- за избор у Савет Месне заједнице Бешка - 40 грађана,
- за избор у Савете Месних заједница: Нови Карловци, 
Нови Сланкамен, Крчедин, 
 Марадик,Љуково и Чортановци - 30 грађана,
- за избор у Савете Месних заједница: Јарковци, Стари 
Сланкамен и Сланкаменачки 
Виногради - 10 грађана.

 Оверу потписа грађана врши јавни бележник.

Члан 4.
 Изборе за чланове Савета Месних заједница 
спроводе: Изборна комисија коју именује Скупштина 
општине Инђија и одбори за спровођење избора.

Члан 5.
 Средства за трошкове сровођења избора за 
чланове Савета Месних заједница обезбеђују се у буџету 
општине Инђија.

Члан 6.
 Рокови за предузимање изборних радњи 
почињу да теку од 04.маја 2021. године.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Број: 013-1/2021-I
Дана: 29.04.2021. године
Инђија

Председник Скупштине општине,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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 На основу члана 19. став 1. и 4., а у вези члана 
17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 –  
аутентично тумачење), члана 4. став 1. Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, брoj 16/2016 и 8/2017) и члана 61. став 
1. тачка 23. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 5/2019),
 Општинско веће општине Инђија дана 
01.04.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком уређује се расписивање јавног 
позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката средствима из буџета општине Инђија у 
циљу остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања у 2021. години на територији општине 
Инђија, образовање комисије, начин објављивања јавног 
позива и садржина јавног позива.

Члан 2.
 Одлуком о буџету општине Инђија за 2021. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 31/20 и 
4/21), раздео V Општинска управа, Програм 13 – развој 
културе и информисања, програмска активност 1201-
0004 – остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, позиција 356, економска 
класификација 423 услуге по уговору – информисање, 
планирана су средства у укупном износу од 28.000.000,00 
динара.
 За пројекте производње медијских садржаја 
из области јавног информисања, који доприносе 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању грађана Инђије, заштити и развоју 
људских права и демократије, слободном развоју 
личности и заштити деце и младих, развоју културног 
и уметничког стваралаштва, развоју образовања, 
укључујући и медијску писменост, развоју науке, 
спорта и физичке културе, заштити животне средине и 
здравља људи, унапређивању медијског и новинарског 
професионализма и осталих медијских садржаја који 
доприносе задовољавању потреба грађана Инђије за 
информацијама и садржајима из свих области живота, 
без дискриминације, овом одлуком се опредељује износ 
од 25.000.000,00 динара, што чини 89,29 % од укупно 
планираних средстава из става 1.овог члана.
 Најмањи износ средстава који се може одобрити 
по пројекту износи 50.000,00 динара, а максимални 
износ 6.000.000,00 динара.

Члан 3.
 За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке 
расписује се јавни позив за учешће на Јавном конкурсу 
за суфинансирање пројеката средствима из буџета 
општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања у 2021. години, на 
територији општине Инђија, од стране Председника 
општине.
 Јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета општине 
Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области 
јавног информисања у 2021. години, на територији 
општине Инђија (у даљем тексту: Јавни позив), биће 
објављен на званичном сајту општине Инђија и у листу 
М Новине.

Члан 4.
 За спровођење Јавног позива образоваће 
се Конкурсна комисија за оцену пројеката и доделу 
средстава по Јавном позиву коју именује Председник 
Општине.
 На предлог Комисије из претходног става, 
Одлуку о расподели средстава из члана 2. ове одлуке 
доноси Председник општине.

Члан 5.
 Јавни позив садржи:
1. Намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 
јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати;
2. Износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. Најмањи и највећи износ средстава која се одобравају 
по пројекту;
4. Који субјекти имају право учешћа;
5. Критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се 
додељивати средства;
6. Рокови;
7. Информација о документацији коју прилаже 
подносилац пројекта;
8. Позив новинарским и медијским удружењима као 
и медијским стручњацима заинтересованим за рад у 
Конкурсној комисији;
9. Поступак доделе средстава;
10. Опште информације.

Члан 6.
 Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и 
припрему документације за Комисију обавља Одељење 
за друштвене делатности општине Инђија.
 Одељење одређује лице које ће обављати 
послове секретара Комисије.
 Секретар Комисије није члан Комисије.
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Члан 7.
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-83/2021-III
Дана: 01.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/19),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 09.04.2021.године, донело је 

О Д Л У К У

I
 Путничко возило марке FIAT модел 
PUNTO NUOVA 1.2, нерегистровано, број шасије: 
ZFА18800004288105 , број мотора: 188А40000317474, 
година производње 2001. боја каросерије 5Д плава 
тамна метализирана, даје се на коришћење ЈКП 
„Комуналац“ Инђија 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 коришћење службеног возила из 
тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе.
 Oвлашћује се начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-34/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/19),
 Општинско веће опптине Инђија на седници 
одржаној дана 29.04.2021.   године, донело је

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „ RENAULT“,модел 
MASTER“ регистарске ознаке IN-034- GT , власништво 
Општинске управе општине Инђија, даје се на 
коришћење Центру за социјални рад „ДУНАВ“, Инђија 
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 коришћење службеног возила из 
тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе.
 Oвлашћује се Начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-41/2021-III
Дана: 29.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/19),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 29.04.2021. године, донело је

О Д Л У К У

I
 Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ 
регистарске ознаке IN 001-GJ, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на 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 коришћење службеног возила из 
тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе.
 Oвлашћује се начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-40/2021-III 
Дана: 29.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 61. став 1. тачка 23. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19) и члана 
31а став 1. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима 
(„Службени лист општине Инђија“, број 23/18, 25/19, 
12/20 и 4/21)
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној 09.04.2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА У 
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УКЛАЊАЊА 

НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ, ЗАУСТАВЉЕНИХ 
ИЛИ ОДБАЧЕНИХ ВОЗИЛА, ПОСТАВЉАЊА 

УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ 
ВОЗИЛА И ПРЕМЕШТАЊЕ ВОЗИЛА 

I
 Даје се сагласност на Одлуку о организацији и 
начину рада у обављању послова уклањања непрописно 
паркираних, заустављених или одбачених возила, 
постављања уређаја којима се спречава одвожење 
возила и премештање возила бр.06-8/2021-3, коју је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање 
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на 
седници одржаној 02. априла 2021. године.

II
 Ово Решење и Одлуку из тачке I овог Решења, 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 110-1/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 3. Одлуке о одређивању модела 
финансирања потенцијалног пројекта јавно - приватног 
партнерства са елементима концесије за обављање 
јавног превоза путника на територији општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 4/21) и члана 61. 
став 1. тачка 17. Статута општине Инђије („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19),
 Општинско веће опшштине Инђија, на седници 
одржаној дана 09.04.2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА 

ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Овим решењем образује се Стручни тим за 
реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства са 
елементима концесије за обављање делатности јавног 
превоза путника на територији општине Инђија (у 
даљем тексту: Стручни тим).
 У састав Стручног тима именују се:
1. Милан Кончаревић, председник,
2. Свјетлана Павловић, члан,
3. Драган Иброчић, члан
4. Консултант за пројекте Јавно - приватног партнерства, 
члан.

II
 Консултант за пројекте Јавно - приватног 
партнерства биће одабран у складу са Законом о јавним 
набавкама, по поступку за набавке на које се закон не 
примењује, а који ће спровести општина Инђија, за 
рачун и потребе рада Стручног тима.
 По спроведеном поступку одабира Консултанта 
из става 1. ове тачке и по закључењу Уговору о 
ангажовању, истом ће се доставита акт о именовању у 
састав Стручног тима.

III
 Задаци Стручног тима су:
1. пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми 
потребних анализа , односно студија оправданости 
давања концесије, при припреми и изради услова и 
конкурсне документације, правила и услова за оцену 
понуђача и примљених понуда, као и критеријума за 
избор понуде;
2. прегледање и оцена пристиглих понуда;
3. утврђивање предлога одлуке о избору најповољније 
понуде за давање концесије или предлога одлуке о 
поништају поступка давања концесије, и образложење 
тих предлога;
4. обављање осталих послова потребних за реализацију 
поступка давања концесије.

IV
 До реализације задатака из тачке 3. овог решења, 
чланови Стручног тима, из редова локалне самуправе, 
имају право на месечну накнада у нето износу од 10.000 
динара.

V
 Стручни тим о свом раду води записник 
и сачињава друга акта која потписују сви чланови 
Стручног тима.

VI
 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-73/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС РС, 55/14, 96/15 –  
др. закон, 9/16 - Одлука УС РС, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 
и 128/20 – др. закон) и члана 61. став 1. тачка 17. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 09.04.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА

1. У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима („Службени листопштине Инђија“, бр. 6/12, 
9/14, 2/15, 22/16, 7/17, 19/17, 29/17 и 1/20), назив Решења: 
„ РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА“, мења се и гласи:
„РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“.

2. Тачка 1. Решења мења се и гласи:

 „Оснива се Савет за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Инђија (у даљем тексту: Савет), као стручно 
радно тело, ради обављања послова из области 
безбедности саобраћаја на путевима, који су у 
надлежности општине.“
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3. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-72/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 36. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општине Инђија“, 
број 25/20), а у вези са чланом 43. Закона о заштити 
природе „Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 
14/16 и 95/18 – други закон),
 Општинско веће Општине Инђија на седници 
одржаној дана 09.04.2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ УВИДА И 

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О 
ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

„ЛЕСНИ ПРОФИЛ КОД СТАРОГ СЛАНКАМЕНА“ 
И О СТУДИЈИ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ЛЕСНИ 

ПРОФИЛ КОД СТАРОГ СЛАНКАМЕНА“ 
ОД 2017. ГОДИНЕ

1. Упућује се јавни позив грађанима, правним лицима, 
удружењима, стручној јавности за учешће у јавном 
увиду и јавној расправи о Нацрту Одлуке о проглашењу 
споменика природе „Лесни профил код Старог 
Сланкамена“ и о Студији Споменик природе „Лесни 
профил код Старог Сланкамена“ од 2017. године која 
је израђена од Покрајинског завода за заштиту природе 
Нови Сад.
2. Јавни увид и јавну расправу о актима из тачке 
1. овог закључка, у складу са чланом 43. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 91/10, 14/16 и 95/18 – други закон), спровешће 
Општинска управа општине Инђија, Одељење за 
урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту 
животне средине.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 501-45/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 54. став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени Гл.“ РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 61. став 1. тачка 
23. Статута Општине Инђија (“Службени лист општине 
Инђија”, бр. 5/19) разматрајући предлог Општинске 
Управе Одељења за финансије број 401-87/2021-IV-08 
од 06.04.2021. године за давање сагласности за одобрење 
и преузимање обавеза које се односе на капиталне 
издатке и захтеве плаћања у више година за капитални 
Пројекат Завршетак спортске хале у Инђији (изградња 
антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак 
објекта спортске хале, изградња партерног уређења, 
изградња енерго блока за потребе спортске хале),
 Општинско веће Општине Инђија на седници 
одржаној 09.04.2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРЕЊУ И ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА 

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ 
И ЗАХТЕВА ПЛАЋАЊА У ВИШЕ ГОДИНАЗА 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ ЗАВРШЕТАК 
СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ (ИЗГРАДЊА 

АНТИФИЛТРАЦИОНЕ ЗАВЕСЕ ОКО СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ, ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ, 
ИЗГРАДЊА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА, ИЗГРАДЊА 
ЕНЕРГО БЛОКА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ)

I
 Општинско Веће прихвата Предлог Одлуке 
о одобрењу и преузимању обавеза које се односе на 
капиталне издатке и захтеве плаћања у више година, 
одељења за финансије, и даје сагласност да се у складу 
са чланом 54. ставом 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени Гл.“ РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019 и 149/2020), закључи уговор о реализацији 
капиталног пројекта Завршетак спортске хале у Инђији 
(изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, 
завршетак објекта спортске хале, изградња партерног 
уређења, изградња енерго блока за потребе спортске 
хале), којим ће се преузети обавеза плаћања у текућој 
2021. и 2022. години. 
 

II
 Одлуком о ребалансу буџета Општине Инђија 
за 2021. годину на позицији 390 Специјализоване 
услуге - Превентивне мере и координација, економска 
класификација 424 и позицији 391 Зграде и грађевински 
објекти - Стручни надзор (извор финансирања средствима 
буџета Општине Инђија, економска класификација 
511 и на позицији 391 Зграде и грађевински објекти 
– Извођење радова (извор финансирања средствима 
других нивоа власти-Република Србија Аутономна 
покрајина Војводина УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА 
УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ), 
економска класификација 511 планирана су средства за 
реализацију капиталног Пројекта Завршетак спортске 
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хале у Инђији (изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак објекта спортске хале, изградња 
партерног уређења, изградња енерго блока за потребе спортске хале) планирана су средства за реализацију 
капиталног пројекта у износу од 200,000,000.00 динара за текућу 2021. годину, док ће се средства за наредну 2022. 
годину планирати у износу од 405,560,702.41 динар.

1301
   ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији -  

изградња антифилтрационе завесе, завршетак објекта, 
партерно уређење и изградња енерго блока

 

 
 

390  424 Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 1,000,000.00

391
 511 Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 187,000,000.00
 511 Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 12,000,000.00

 
 
 

 01  Приходи из буџета 13,000,000.00
 07  Трансфери од других нивоа власти 187,000,000.00
   УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 200,000,000.00

III
 Обавезе које доспевају у текућој 2021. години 
финансираће се делом из средстава буџета Општине 
Инђија, односно у износу од 13,000,000.00 динара 
и делом из средстава Републике Србије Аутономне 
покрајине Војводина УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА 
УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
односно у износу од 187,000,000.00 динара а која 
су већ обезбеђена по основу закљученог Уговора о 
преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање 
и суфинансирање пројеката у области спорта број 136-
401-432/2021-03/1 од 17. фебруара 2021. године.
 

IV
 Одељење за привреду и инвестиције ће на 
Законом прописан начин спровести одговарајући 
поступак Јавне набавке ради закључења Уговора за 
Завршетак Пројекта спортске хале у Инђији (изградња 
антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак 
објекта спортске хале, изградња партерног уређења, 
изградња енерго блока за потребе спортске хале) чијим 
ће извршењем капитални Пројекат бити реализован.
 

V
 Овај Закључак објавити у “Службеном листу 
општине Инђија”.
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-33/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/2019), члана 36. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општине Инђија“, 
број 25/2020), а у вези Закључака Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима број: 06-40/2021-III-1, 06-
40/2021-III-2, 06-40/2021-III-3, 06-40/2021-III-4 и 06-
40/2021-III-5 од 25. марта 2021. године
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 09.04.2021. године, донело је 

ЗАКЉУЧАК

О ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА И АНАЛИЗЕ, 
ШТАМПАЊУ ПРИРУЧНИКА И ПРИБАВЉАЊУ 

ОПРЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

I
1. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења активности из области унапређења 
саобраћајне инфраструктуре, приступа се изради:
(1) Пројектно-техничке документације и имплементације 
саобраћајно-техничких мера за идентификацију опасних 
места и опасних деоница где страдају бициклисти на 
путевима општине Инђија, у вредности 990.000,00 
динара,
(2) Анализе страдања лица из категорије 65+ на путевима 
општине Инђија са имплементацијом саобраћајно 
техничких мера, у вредности 950.000,00 динара.

2. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења активности из области унапређења 
саобраћајног образовања и васпитања, приступа се:
(1) Изради и штампању приручника за возаче бицикала 
и мопеда за унапређење безбедности у саобраћају на 
територији општине Инђија, у вредности 900.000,00 
динара.

3. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
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за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења превентивно-промотивних активности из 
области безбедности саобраћаја, прибавља се опрема и 
то:
(1) Аутоседишта за децу рођену од фебруара 2020. 
године са едукацијом за потребе реализације кампање 
посвећене безбедности деце као најмлађих учесника у 
саобраћају на територији општине Инђија, у вредности 
3.000.000,00 динара.

4. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења активности из дела научно-истраживачки 
рад у области безбедности саобраћаја, приступа се 
изради:
(1) Пројекта за проверу безбедности саобраћаја на 
локалним путевима општине Инђија са предлогом 
мера по важећој методологији, у вредности 950.000,00 
динара.

II
 Овлашћује се Председник општине, да у складу 
са законом o јавним набавкама реализује прибављање 
опреме из тачке I ове одлуке.
 Председник општине ће након прибављања 
опреме из тачке I овог Закључка, Општинског већу 
поднети извештај.

III
 O реализацији ове одлуке стараће се Општинска 
управа општине Инђија.

IV
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-32/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 36. Пословника о раду 
Општинског већа ( „Службени лист општинe Инђија“ 
број 25/20),
 Општинаско веће општине Инђија на седници 
одржаној 09.04.2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I
 Лицима која су ангажована по уговору са 
Радарским центром „ФРУШКА ГОРА“ – Министарства 
унутрашњих послова – Центар за ванредне ситуације, за 
2021. годину, одобрава се исплата новчаних средстава у 
месечном износу од 10.000,00 динара нето, по стрелцу, 
за период 15.04.2021. – 15.10.2021. године.

II
 Исплата средстава из тачке I овог Закључка, 
извршиће се на терет средстава буџета општине Инђија 
за 2021. годину, на основу евиденције Центра за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова.

III
 О реализацији овог Закључка стараће се 
Одељење за финансије Општинске управе општине 
Инђија.

IV
 Овај Закључак објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 43-1/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
5/2019), члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општине Инђија“, број 25/2020), 
а у вези Закључака Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима број: 06-40/2021-III-6, 06-40/2021-III-7 и 06-
40/2021-III-8 од 25. марта 2021. године
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 09.04.2021.године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИБАВЉАЊУ ОПРЕМЕ ЗА МУП

I
1. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења активности опремања јединица саобраћајне 
полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја, прибавља се опрема и то:

(1) Опрема за вршење увиђаја и обезбеђивања лица места 
саобраћајне незгоде, у вредности 700.000,00 динара,
(2) Алкометри, у вредности 600.000,00 динара,
(3) Уређаји за анализу психоактивних супстанци са 
колекторима за тестирање, у вредности 689.139,00 
динара.

II
 Овлашћује се Председник општине, да у складу 
са законом о јавним набавкама реализује прибављање 
опреме из тачке I ове одлуке.
 Председник општине ће након прибављања 
опреме из тачке I овог Закључка, Општинског већу 
поднети извештај.

III
 O реализацији ове одлуке стараће се Општинска 
управа општине Инђија.

IV
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-31/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/2019) 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 29/2017 
и 11/2018),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 14.04.2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Општинског фудбалског 
савеза Инђија из Инђије, број 40-496/2021-III којим се 
тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, 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.

II
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-534/2021-III
Дана: 14.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 23. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19), а у вези Закључка Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима број: 06-40/2021-III-9 од 25. 
марта 2021. године
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 09.04.2021. године, донело је

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

И ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА 2020. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 На основу члана 19. Закона о безбедности 
саобраћаја, током 2020. године средства су реализована 
у следећим областима:
1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији општине Инђија;
2. превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја;
3. техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја;
4. научно - истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја;
5. средства за рад Савета за безбедност саобраћаја.

 Средства од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају 
буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој је територији 
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају 
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 
је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице 
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињен, а остатак средстaва се користи за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 Део средстава која се користе за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја реализујe се кроз 
унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 
техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и 
рад и активности Савета. 

I

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИХОДИ

 Током 2020. године приход остварен од 
новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике 
износи 13.356.774,82 динара, од чега је извршење 

 
буџета 4.684.380,75 динара, а неутрошена средства у 
износу 8.672.394,07 динара.

РАСХОДИ

3. Превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја .................... 1.772.020,00 динара.
3.1. Набавка кацига за мотористе ....... 595.520,00 динара;
3.2. Набавка жутих ротационих светала за потребе 
реализације кампање посвећене унапређењу безбедности 
возача трактора ......................................... 597.500 динара;
3.3. Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих 
трака за означавање габарита теретних возила за 
потребе реализације кампање посвећене унапређењу 
безбедности возача трактора ................... 579.000 динара;

4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја ............................................. 594.698,40 динара.
4.2. Набавка других техничких средстава за потребе 
рада припадника саобраћајне полиције и других органа 
надлежних за послове саобраћаја
4.2.2. Канцеларијски намештај и архивске полице ...........
............................................................... 594.698,40 динара.

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја ............................................. 954.600,00 динара.
5.1. Израда пројекта за мапирање ризика на локалним 
путевима општине Инђија .................. 318.200,00 динара;
5.2. Израда студије за идентификацију црних тачака на 
путевима са предлогом мера ............... 318.200,00 динара;
5.3. Израда анализе безбедности саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија ......
............................................................... 318.200,00 динара;

6. Средства за рад Савета за безбедност саобраћаја ........
............................................................ 1.363.062,35 динара. 
6.1. Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја 
(накнаде за рад чланова савета, стручно усавршавање, 
учешће на семинарима и сл.) .............. 794.024,63 динара;
6.2. Трошкови рада комисије радне групе за праћење 
спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности 
саобраћаја општине Инђија за период 2017-2022. године 
............................................................... 569.037,72 динара.

II
 Овај Извештај објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 22-1/2021-III
Дана: 09.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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



Број 6, страна број  382                            Службени лист општине Инђија                            Четвртак 29. април 2021.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 139
 У складу са чланом 18. став 5. и чланом 22. став 
2., став 3., и став 4. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник 
РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 ) и чланом 56. став 
1. тачка 19. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 5/19),
 Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА О ЗАКУПУ КАНЦЕЛАРИЈЕ У ЗГРАДИ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност Месној заједници Инђија за 
закључење уговора о закупу канцеларије од 12,60 м2 у 
згради Месне заједнице Инђија, улица Војводе Степе бр. 
38, Инђија.

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 404-37/2021-II
Дана: 22.04.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

ИСПРАВКА

 140
 По сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о давању сагласности на програм 
пословања Јавног предузећа за управљање путевима и 
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија за 2021. годину 
које је објављено у („Службеном листу општине Инђија“, 
број 31/2020), поткрала грешка, па се на основу члана 
164. став 3. Пословника Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист Општине Инђија“, број 30/20), даје

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА

 Врши се исправка тачке I у Решењу о давању 
сагласности на програм пословања Јавног предузећа 
за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија 
пут“ Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 31/2020), која треба да гласи:

 „Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за управљање путевима и 
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија за 2021. годину 
број: 06-23/2020-3, који је донео Надзорни одбор овог 
предузећа , на седници одржаној 18. децембра 2020. 
године.“  

Секретар Скупштине,
дипл. правник Драгана Степановић, с.р.

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