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 На основу члана 46. став 1, у вези са чланом 51 
б. Закона о планирању и изградњи („Службeни гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 
40. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени 
лист ошнтинс Инђија“ бр. 5/19),
 Скупштина општине Инђија на сeдници 
одржаној дана 13. маја 2022. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.
 У Одлуци о изради Измена и допуна Просторног 
плана општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/21 и 13/21), у члану 5. став 1. алинеја 
прва, мења се и гласи:
,,- стварање могућности да се, уколико се укаже потреба, 
а у складу са важећим прописима, плановима вишег реда 
и условима надлежних органа, посебних организација, 
имаоца јавних овлашћења и других институција, 
на локалитету на пољопривредном земљишту, 
североисточно од насеља Инђија, северно од радне зоне 
у насељу Инђија, а јужно од радне зоне број 15 и источно 
од радних зона број 9 и 16 изван грађевинског подручја 
насеља, између „пруге за возове великих брзина“ и 
ауто-пута Е-75, уз даљу урбанистичку разраду (израду 
плана детаљне регулације) и директну примену плана 
формирају нове радне зоне (локација 1),“.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-13/2022-I
Дана: 13. маја 2022. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.

-------------------------
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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 83/14, 58/15 и 12/16 – 
аутентично тумачење), члана 4. став 1. Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, брoj 16/16 и 8/17) и члана 61. став 1. тачка 
23. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19),
 Општинско веће општине Инђија дана 6. маја 
2022. 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 2022. 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 2022. години на територији општине 
Инђија, образовање комисије, начин објављивања јавног 
позива и садржина јавног позива.

Члан 2.
 Одлуком о буџету општине Инђија за 2022. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 20/21), 
раздео V Општинска управа, Програм 13 – развој 
културе и информисања, програмска активност 1201-
0004 – остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања, позиција 385, економска 
класификација 423 услуге по уговору – информисање, 
планирана су средства у укупном износу од 29.000.000,00 
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 
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информацијама и садржајима из свих области живота, 
без дискриминације, овом одлуком се опредељује износ 
од 26.000.000,00 динара, што чини 89,66 % 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 2022. 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 2022. 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.

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-115/2022-III
Дана: 06. маја 2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 17. Статута 
општине Инђије („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19),
 Општинско веће опшштине Инђија, на седници 
одржаној дана 11.05.2022. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

I
 Овим решењем образује се Комисија за 
реализацију мера енергетске санације
 (у даљем тексту: Комисија).

 У састав Комисије именују се:
1. Драган Иброчић, дипл.инж.саоб. - председник,
2.  Милан Ћурчић, дипл.инж.саоб. - члан,
3. Жељана Трбовић, дипл.ецц. - члан,
4. Перица Радошевић, дипл.инж.саоб. – члан
5. Драган Сурла, дипл.инж.менаџмента - члан,
6. Милорад Божић, дипл.правник - члан,
7. Драган Дошен, дипл.инж.ел. - члан,
8. Јелена Јојић, дипл.правник - члан,
9. Надежда Маринковић, дипл.ецц. - члан,
10. Бранислав Мазињанин, дипл.правник - члан,
11. Никола Бандулаја, економиста - члан.

II
 Задаци Комисије обухватају:
- припрема конкурсне документације за привредне 
субјекте и домаћинства/ стамбене заједнице (јавни 
позив, образац пријаве, и друго);
- оглашавање јавних конкурса и пратеће документације 
на огласној табли и званичној интернет страници 
Општине Инђија;
- пријем и контрола приспелих захтева;
- рангирање приспелих захтева и избор пријављених 
привредних субјеката и домаћинстава;
- објављивање прелиминарне листе изабраних 
директних корисника и крајњих корисника на огласној 
табли и званичној интернет страници општине Инђија, 
- разматрање приговора на прелиминарну листу 
изабраних привредних субјеката и домаћинстава;
- доношење прелиминарне ранг листа крајњих 
корисника;
- доношење коначне листе изабраних директних 
корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих 
корисника којима је признато право на бесповратна 
средства;
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- израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске 
санације и Решења о коначној листи директних и крајњих 
корисника за спровођење мера енергетске санације, а 
које се финансирају из буџета општине Инђија.

III
 Комисија је независна у свом раду.
 Комисија је дужна да Општинском већу достави 
записнике и извештај о раду.

IV
 Теренски рад Комисије обухвата најмање два 
најављена обиласка, и то:
- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене 
почетног стања објекта и веродостојности података из 
поднете пријаве, као и оправданост предложених мера 
енергетске санације;
- након спроведених радова ради утврђивања 
чињеничног стања по пријави завршетка радова.
 Приликом теренског обиласка Комисија на 
лицу места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно 
присуство подносиоца захтева, сачињава Записник у два 
примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу 
пријаве, а други задржава Комисија.
 Записник садржи и технички извештај о 
постојећем стању објекта након реализованих мера.

V
 Комисија је дужна да приликом посете утврди 
да ли постоје индиције о незаконитим радњама или 
грубом кршењу уговорних обавеза и затражи поступање 
у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
 Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације.
 Праћење реализације мера обухвата:
- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да 
обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима 
одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши 
увид у релевантну документацију насталу у току 
реализације активности;
- Прикупљање информација од директног/крајњег 
корисника средстава;
- Друге активности предвиђене уговором;
- Припрему извештаје о напретку и обавештавање 
надлежних органа и јавности.

VI
 Комисија за свој рад одговара председнику 
Општине Инђија.

VII
 Председник Комисије има право на месечну 
накнаду у нето износу од 25.000 динара, а чланови 
Kомисије у нето износу од 20.000 динара по члану.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-64/2022-III
Дана: 11.05.2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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