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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНO-СТАМБЕНE ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 35-3/2022-IV-02
Дана 10.02.2022.
Цара Душана број 1
Инђија

	 На	 основу	 члана	 9.	 Закона	 о	 стратешкој	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	 (‘’Сл.	 гласник	
РС’’,	број	135/04	и	88/10),	а	у	вези	са	чланом	46.	Закона	
о	 планирању	 и	 изградњи	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	
бр.	 72/09,	81/09	–	исправка,	64/10	–	УС,	24/11,	121/12,	
42/13-Одлука	УС,	50/13-Одлука	УС,	98/13-Одлука	УС,	
132/14,	145/14,	83/18,	31/19,	37/19,	9/20	и	52/21)	и	члана	
18.	Одлуке	о	организацији	Општинске	управе	општине	
Инђија	(‘’Службени	лист	Општине	Инђија’’	број	23/17,	
31/20	и	14/21),
	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине	Општинске	управе	
општине	Инђија,	дана	10.02.2022.	године,	доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

НОВИ КАРЛОВЦИ

1.	За	План	генералне	регулације	насеља	Нови	Карловци	
неће	 се	 приступити	 изради	 Извештаја	 о	 стратешкој	
процени	утицаја	на	животну	средину.

2.	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Нови	 Карловци	
јесте	врста	урбанистичког	плана	којим	ће	се	детаљније	
разрадити	 уређење	 и	 градња	 простора,	 на	 начин	 и	 у	
складу	како	је	дефинисано	Просторним	планом	општине	
Инђија	(‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	7/12	и	
27/18).

3.	 Како	 Планом	 генералне	 регулације	 насеља	 Нови	
Карловци	 не	 долази	 до	 битнијих	 измена	 планских	
решења,	приликом	израде	истог,	могу	се	примењивати	
одредбе	 постојећег	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	
утицаја	на	животну	средину	Просторног	плана	општине	
Инђија	(‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	7/12	и	

27/18)	без	израде	новог	Извештаја	о	стратешкој	процени	
утицаја	на	животну	средину.

4.	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 –	 стамбене	
послове	 и	 заштиту	 животне	 средине,	 узимајући	 у	
обзир	 податке	 наведене	 у	 овом	 Решењу,	 утврдило	 је	
да	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Нови	 Карловци	
не	представља	оквир	за	одобравање	будућих	развојних	
пројеката	 предвиђених	 прописима	 којима	 се	 уређује	
процена	 утицаја	 на	 животну	 средину,	 те	 је	 применом	
критеријума	прописаних	Законом	о	стратешкој	процени	
утицаја	на	животну	средину	(‘’Службени	гласник	РС’’,	
број	135/04	и	88/10),	одлучило	да	се	за	предметни	план	
не	приступа	изради	Извештаја	о	стратешкој	процени.

5.	 Ово	 Решење	 чини	 саставни	 део	 Одлуке	 о	 изради	
Плана	 генералне	 регулације	 насеља	 Нови	 Карловци	 и	
објављује	се	у	‘’Службеном	листу	општине	Инђија’’.

О б р а з л о ж е њ е

	 Изради	 предметног	 плана	 приступиће	 се	 на	
основу	 Одлуке	 о	 изради	 Плана	 генералне	 регулације	
насеља	Нови	Карловци.
	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине,	имајући	у	виду	да	
се	стратешка	процена	врши	за	планове,	програме,	основе	
и	 стратегије	 у	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	
планирања	 или	 коришћења	 земљишта,	 пољопривреде,	
шумарства,	рибарства,	ловства,	енергетике,	индустрије,	
саобраћаја,	 управљања	 отпадом,	 управљања	 водама,	
телекомуникација,	 туризма,	 очувања	 природних	
станишта	и	дивље	флоре	и	фауне,	којима	се	успоставља	
оквир	 за	 одобравање	 будућих	 развојних	 пројеката	
одређених	 прописима	 којима	 се	 уређује	 процена	
утицаја	на	животну	средину,	а	узимајући	у	обзир	да	се	
предметним	планом	не	успоставља	оквир	за	одобравање	
будућих	 развојних	 пројеката	 одређених	 прописима	
којима	се	уређује	процена	утицаја	на	животну	средину,	
утврдило	 је	 да	 не	 постоји	 потреба	 израде	 стратешке	
процене	 утицаја	 на	 животну	 средину	 у	 смислу	 члана	
5.	 Закона	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	
средину	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’	 број	 135/2004	 и	
88/2010).
	 На	предметном	простору	могу	се	примењивати	
одредбе	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	 средину	 Просторног	 плана	 општине	 Инђија	
(‘’Службени	лист	 општине	Инђија’’	 број	 7/12	и	 27/18)	
без	израде	Извештаја	о	стратешкој	процени	утицаја	на	
животну	 средину	 Плана	 генералне	 регулације	 насеља	
Нови	Карловци.
	 Сходно	члану	11.	став	1.	и	2.	Закона	о	стратешкој	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	 (‘’Службени	
гласник	 РС’’	 број	 135/2004	 и	 88/2010),	 Одељење	 за	
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урбанизам,	 комунално	 –	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија	
је	надлежним	предузећима	и	институцијама	доставило	
предлог	 Решења	 о	 неприступању	 изради	 Извештаја	
о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	
предметног	плана.
	 У	 прописаном	 року,	 а	 у	 складу	 са	 чланом	
11.	 став	 3.	 Закона	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	 средину	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’	 број	
135/2004	и	88/2010),	пристигла	су	мишљења:	Одељења	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштите	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	
послови	 заштите	 животне	 средине,	 број	 501-11/2022-
IV-02	 од	 17.01.2022.	 године,	 Електродистрибуција	
Србије,	огранак	ЕД	Рума,	број	88.1.1.0.-Д-07.17.-20955-
22	 од	 27.01.2022.	 године,	 ЈП	 ‘’Инђија	 пут’’	 Инђија,	
број	 350-3/2022-1	 од	 24.01.2022.	 године,	 Покрајинског	

секретаријата	за	урбанизам	и	заштиту	животне	средине,	
Нови	 Сад,	 број	 140-501-204/2022-05	 од	 25.01.2022.	
године	и	Покрајинског	Завода	за	заштиту	природе,	Нови	
Сад,	 број	 03020-71/2	 од	 27.01.2022.	 године,	 којима	 се	
даје	 сагласност	 на	 предлог	 Решења	 о	 неприступању	
изради	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	средину	предметног	плана.
	 На	 основу	 наведеног,	 као	 и	 узимајући	 у	
обзир	 достављена	 мишљења	 надлежних	 предузећа	
и	 институција,	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 –	
стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине	донело	је	
решење	као	у	диспозитиву.

Начелница,
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНO-СТАМБЕНE ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 35-4/2022-IV-02
Дана 10.02.2022.
Цара Душана број 1
Инђија

	 На	 основу	 члана	 9.	 Закона	 о	 стратешкој	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	 (‘’Сл.	 гласник	
РС’’,	 број	 135/04	 и	 88/10),	 а	 у	 вези	 са	 чланом	 46.	
Закона	 о	 планирању	 и	 изградњи	 (‘’Службени	
гласник	РС’’,	 бр.	 72/09,	 81/09	 –	 исправка,	 64/10	 –	УС,	
24/11,	 121/12,	 42/13-Одлука	 УС,	 50/13-Одлука	 УС,	
98/13-Одлука	 УС,	 132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19,	 37/19,	
9/20	 и	 52/21)	 и	 члана	 18.	 Одлуке	 о	 организацији	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија	 (‘’Службени	
лист	 Општине	 Инђија’’	 број	 23/17,	 31/20	 и	 14/21), 
	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине	Општинске	управе	
општине	Инђија,	дана	10.02.2022.	године,	доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 18 У ИНЂИЈИ

1.	За	План	детаљне	регулације	дела	блока	18	у	Инђији	
неће	 се	 приступити	 изради	 Извештаја	 о	 стратешкој	
процени	утицаја	на	животну	средину.

2.	 План	 детаљне	 регулације	 дела	 блока	 18	 у	 Инђији	
јесте	врста	урбанистичког	плана	којим	ће	се	детаљније	
разрадити	 уређење	 и	 градња	 простора,	 на	 начин	 и	 у	
складу	како	је	дефинисано	Планом	генералне	регулације	
насеља	Инђија	(‘’Службени	лист	општина	Срема’’’број	
14/06	и	30/11	и	‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	
18/19	и	9/21).

3.	 Како	 Планом	 детаљне	 регулације	 дела	 блока	 18	 у	
Инђији	не	долази	до	битнијих	измена	планских	решења,	
приликом	 израде	 истог,	 могу	 се	 примењивати	 одредбе	
постојећег	Извештаја	о	стратешкој	процени	утицаја	на	
животну	 средину	 Плана	 генералне	 регулације	 насеља	
Инђија	(‘’Службени	лист	општина	Срема’’’број	14/06	и	
30/11	и	‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	18/19	и	
9/21)	без	израде	новог	Извештаја	о	стратешкој	процени	
утицаја	на	животну	средину.

4.	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 –	 стамбене	
послове	 и	 заштиту	 животне	 средине,	 узимајући	 у	
обзир	 податке	 наведене	 у	 овом	 Решењу,	 утврдило	 је	
да	 План	 детаљне	 регулације	 дела	 блока	 18	 у	 Инђији	
не	представља	оквир	за	одобравање	будућих	развојних	
пројеката	 предвиђених	 прописима	 којима	 се	 уређује	
процена	 утицаја	 на	 животну	 средину,	 те	 је	 применом	
критеријума	прописаних	Законом	о	стратешкој	процени	
утицаја	на	животну	средину	(‘’Службени	гласник	РС’’,	
број	135/04	и	88/10),	одлучило	да	се	за	предметни	план	
не	приступа	изради	Извештаја	о	стратешкој	процени.

5.	Ово	Решење	чини	саставни	део	Одлуке	о	изради	Плана	
детаљне	регулације	дела	блока	18	у	Инђији	и	објављује	
се	у	‘’Службеном	листу	општине	Инђија’’.

О б р а з л о ж е њ е

	 Изради	 предметног	 плана	 приступиће	 се	 на	
основу	Одлуке	о	изради	Плана	детаљне	регулације	дела	
блока	18	у	Инђији.
	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине,	имајући	у	виду	да	
се	стратешка	процена	врши	за	планове,	програме,	основе	
и	 стратегије	 у	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	
планирања	 или	 коришћења	 земљишта,	 пољопривреде,	
шумарства,	рибарства,	ловства,	енергетике,	индустрије,	
саобраћаја,	 управљања	 отпадом,	 управљања	 водама,	
телекомуникација,	 туризма,	 очувања	 природних	
станишта	и	дивље	флоре	и	фауне,	којима	се	успоставља	
оквир	 за	 одобравање	 будућих	 развојних	 пројеката	
одређених	 прописима	 којима	 се	 уређује	 процена	
утицаја	на	животну	средину,	а	узимајући	у	обзир	да	се	
предметним	планом	не	успоставља	оквир	за	одобравање	
будућих	 развојних	 пројеката	 одређених	 прописима	
којима	се	уређује	процена	утицаја	на	животну	средину,	
утврдило	 је	 да	 не	 постоји	 потреба	 израде	 стратешке	
процене	утицаја	на	животну	средину	у	смислу	члана	5.	
Закона	о	стратешкој	процени	утицаја	на	животну	средину	
(‘’Службени	гласник	РС’’	број	135/2004	и	88/2010).
	 На	предметном	простору	могу	се	примењивати	
одредбе	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	 средину	 Плана	 генералне	 регулације	 насеља	
Инђија	 (‘’Службени	 лист	 општина	 Срема’’’број	 14/06	
и	30/11	и	‘’Службени	лист	општине	Инђија’’	број	18/19	
и	 9/21)	 без	 израде	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	
утицаја	на	животну	средину	Плана	детаљне	регулације	
дела	блока	18	у	Инђији.
	 Сходно	члану	11.	став	1.	и	2.	Закона	о	стратешкој	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	 (‘’Службени	
гласник	 РС’’	 број	 135/2004	 и	 88/2010),	 Одељење	 за	
урбанизам,	 комунално	 –	 стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија	
је	надлежним	предузећима	и	институцијама	доставило	
предлог	 Решења	 о	 неприступању	 изради	 Извештаја	
о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину	
предметног	плана.
	 У	 прописаном	 року,	 а	 у	 складу	 са	 чланом	
11.	 став	 3.	 Закона	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	 средину	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’	 број	
135/2004	и	88/2010),	пристигла	су	мишљења:	Одељења	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштите	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	
послови	 заштите	 животне	 средине,	 број	 501-12/2022-
IV-02	 од	 17.01.2022.	 године,	 Електродистрибуција	
Србије,	огранак	ЕД	Рума,	број	88.1.1.0.-Д-07.17.-20963-
22	 од	 27.01.2022.	 године,	 ЈП	 ‘’Инђија	 пут’’	 Инђија,	
број	 350-2/2022-1	 од	 24.01.2022.	 године,	 Покрајинског	
секретаријата	за	урбанизам	и	заштиту	животне	средине,	
Нови	 Сад,	 број	 140-501-205/2022-05	 од	 25.01.2022.	
године	и	Покрајинског	Завода	за	заштиту	природе,	Нови	
Сад,	 број	 03020-72/2	 од	 28.01.2022.	 године,	 којима	 се	
даје	 сагласност	 на	 предлог	 Решења	 о	 неприступању	
изради	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	средину	предметног	плана.
	 На	 основу	 наведеног,	 као	 и	 узимајући	 у	
обзир	 достављена	 мишљења	 надлежних	 предузећа	
и	 институција,	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 –	
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стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине	донело	је	
решење	као	у	диспозитиву.

Начелница,
дипл.инж.саоб. Тијана Дошен, с.р.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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 Разматрајући	 услове	 за	 учешће	 на	 конкурсу	 и	
документацију	захтевану	Конкурсом	за	доделу	средстава	
за	суфинансирање	изградње,	санације,	реконструкције	и	
израде	техничке	документације	водних	објеката	у	јавној	
својини	 и	 израде	 пројектно	 техничке	 документације	
објеката	 фекалне	 канализације	 на	 територији	 АП	
Војводине	у	2022.	години	који	је	расписао	Покрајински	
секретаријат	 за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	
шумарство	дана,	04.02.2022.	године,	на	основу	члана	36	
.	Пословника	о	раду	Општинског	већа	(„Службени	лист	
општине	Инђија“,	бр.	25/20)
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана,	25.	марта	2022.	године,	донело	је

О Д Л У К У
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИЈЕ – 

СУФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЉУКОВО, ЈАРКОВЦИ 

И НОВИ КАРЛОВЦИ СА ПРЕЧИСТАЧЕМ 
ОТПАДНИХ ВОДА У НОВИМ КАРЛОВЦИМА

I
	 Општина	 Инђија	 приступа	 реализацији	
инвестиције	 –	 суфинансирања	 израде	 пројектне	
документације	за	изградњу	канализације	отпадних	вода	у	
насељеним	местима	Љуково,	Јарковци	и	Нови	Карловци	
са	 пречистачем	 отпадних	 вода	 у	 Новим	 Карловцима,	
у	складу	са	условима	Конкурса	за	доделу	средстава	за	
суфинансирање	 изградње,	 санације,	 реконструкције	 и	
израде	техничке	документације	водних	објеката	у	јавној	
својини	 и	 израде	 пројектно	 техничке	 документације	
објеката	 фекалне	 канализације	 на	 територији	 АП	
Војводине	у	2022.	години,	који	је	расписао	Покрајински	
секретаријат	 за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	
шумарство	 дана,	 04.02.2022.	 године,	 кандидовањем	
предметног	пројекта	на	наведени	конкурс.

II
	 Средства	за	сопствено	учешће	Општине	Инђија	
за	реализацију	пројекта	из	тачке	I	ове	одлуке,	обезбедиће	
се	Одлуком	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2022.	
годину.

III
	 Утврђује	се	да	неопходна	средства	за	сопствено	
учешће	 Општине	 Инђија	 у	 реализацији	 овог	 пројекта	
износе	 5.780.000,00	 динара,	 што	 представља	 20%	
од	 укупне	 вредности	 пројекта	 која	 без	 ПДВ	 износи	
28.900.000,00	динара.
	 Општинско	 веће	 одобрава	 да	 се	 у	 поступку	
израде	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2022	 годину,	 пројектује	 износ	 из	 става	 1.	 ове	 тачке	 за	
учешће	 општине	 Инђија	 у	 реализацији	 предметног	

пројекта.

IV
	 Након	 додељивања	 уговора,	 Покрајинском	
секретаријату	 за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	
шумарство	 доставити	 Одлуку	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2022.	годину.

V
	 Ову	 одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-90/2022-III
Дана: 25. марта 2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 13.	 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“,	број	17/17	и	19/17	-	аут.	тумачење),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	марта	2022.	године,	донело	је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I
	 По	 основу	 спроведеног	 јавног	 конкурса	 за	
доделу	 средстава	 из	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2022.	
годину,	 црквама	 и	 верским	 заједницама	 са	 територије	
општине	Инђија,	број	40-85/2022-II	од	04.	фебруара	2022.	
године,	сходно	Извештају	Комисије	за	избор	пројеката	
цркава	 и	 верских	 заједница	 са	 територије	 општине	
Инђија,	 број	 40-290/2022-II	 од	 08.	 марта	 2022.	 године,	
додељују	се	средства	црквама	и	верским	заједницама	са	
територије	општине	Инђија	за	суфинансирање	из	буџета	
општине	Инђија	 за	2022.	 годину,	у	укупном	износу	од	
18.000.000,00	динара,	следећим	носиоцима	пројеката:
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II
	 На	 основу	 ове	 oдлуке,	 Председник	 општине	
Инђија	 закључиће	 уговоре	 о	 суфинансирању	 пројекта	
цркве	или	верске	заједнице	са	носиоцима	пројеката	из	
тачке	I	ове	oдлуке.

III
	 Носиоцима	 пројеката	 из	 тачке	 I	 ове	 oдлуке	
средства	 за	 реализацију	 пројекта	 исплаћиваће	 се	 у	
складу	са	динамиком	прилива	средстава	у	буџет	општине	
Инђија	за	2022.	годину.

IV
	 Носилац	 пројекта	 коме	 су	 додељена	 средства	
дужан	је	да	Комисији	достави	наративни	и	финансијски	
извештај	 о	 реализацији	 пројекта	 након	 завршетка	
реализације	 пројекта	 до	 краја	 текуће	 године,	 односно	
најкасније	до	15.	јануара	2023.	године.	
	 Носиоцу	 пројекта	 коме	 су	 додељена	 средства,	
а	 који	 не	 достави	 извештај	 у	 прописаном	 року,	 или	
уколико	 ненаменски	 користи	 одобрена	 средства	 неће	
бити	додељена	средства	у	наредне	три	године,	односно	
неће	 бити	 разматрано	 евентуално	 учешће	 истог	 на	
јавном	конкурсу	у	наредне	три	године.

V
	 Ову	 oдлуку	 објавити	 на	 званичној	 интернет	
страници	Општине	Инђија,	на	огласној	табли	Општинске	
управе	општине	Инђија	и	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-41/2022-III
Датум: 10. март 2022. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

Владимир Гак, 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	
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	 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	16.маја	2022.године,	донело	је

ОДЛУКУ

I
	 Путничко	 возило	 марке	 „	 ЗАСТАВА	 10“	
регистарске	ознаке	 IN007-GJ	 ,	 власништво	Општинске	
управе	општине	Инђија,	даје	се	на	коришћење	Агенцији	
за	рурални	развој	општине	Инђија	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	уговорних	страна.
	 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: 404-31/2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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 На	 основу	 члана	 61.	 став	 1.тачка	 11.	 Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
број	5/19),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	16.	маја	2022.	године,	донело	је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
	 Прибавља	се	у	 јавну	својину	општине	Инђија,	
једно	специјално	возило	-	булдожер,	а	у	циљу	обезбеђења	
услова	 за	 обављање	 комуналне	 делатности	 управљања	
комуналним	опадом.

II
	 Средства	 за	 јавну	 набавку	 специјалног	 возила	
из	тачке	I	ове	Одлуке,	обезбеђена	су	у	буџету	општине	
Инђија	за	2022.	годину.

III
	 Прибављање	 специјалног	 возила	 из	 тачке	 I	
ове	Одлуке,	извршиће	се	путем	јавне	набавке	у	складу	
са	 одредбама	 Закона	 о	 јавним	 набавкама	 („Службени	
гласник	 број	 91/19),	 а	 услови	 и	 спецификација	 биће	
дефинисани	конкурсном	документацијом.

IV
	 Овлашћује	 се	 Председник	 општине,	 да	 у	
складу	са	Законом	о	јавним	набавкама,	донесе	Одлуку	о	
покретању	поступка	јавне	набавке	специјалног	возила	-	
булдожера,	и	Решењем	образује	Комисију	о	спровођењу	
поступка	јавне	набавке.
	 Председник	 општине	 ће	 након	 спроведеног	
поступка	 јавне	 набавке,	 Општинском	 већу	 поднети	
извештај.

V
	 О	реализацији	ове	Одлуке	стараће	се	Општинска	
управа	општине	Инђија.	

VI
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-32/2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, 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	24.	маја	2022.			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: 404-36/2022-III
Дана: 24. 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;
-	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	
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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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 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	16.	маја	2022.	године,	донело	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

I
	 У	 Решењу	 о	 образовању	 Комисије	 за	
реализацију	мера	енергетске	санације,	број:	02-64/2022-	
III	од	11.05.2022.године,	у	тачки	I	став	2.	тачкa	8.	мења	
се	и	гласи:
„8.	Маша	Марјановић	Сурла,	дипл.правник	–	члан.“

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-73/2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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 На	основу	члана	30.	став	5,	члана	31.	став	2.	и	
члана	49а	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	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	29/17	и	11/18),	
а	 у	 вези	 тачке	 I	 Обједињеног	 предлога	 Комисије	 за	
доделу	средстава	у	области	спорта,	бр.	66-91/2022-III	од	
09.	марта	2022.	године,
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	марта	2022.	године,	донело	је

РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У 2022. ГОДИНИ

I
	 ОДОБРАВAЈУ	СЕ	Посебни	програми	спортских	
организација	којима	се	задовољавају	потребе	и	интереси	
грађана	у	области	спорта	на	територији	општине	Инђија	
у	 2022.	 години,	 за	 рационално	 и	 наменско	 коришћење	
спортских	 сала	 и	 спортских	 објеката	 у	 јавној	 својини	
Општине,	 и	 то	 спортске	 сале	 у	 Установи	 „Спортски	
центар“	Инђија,	 кроз	одобравање	коришћења	спортске	
сале	 за	 спортске	 активности	 и	 доделу	 термина	 за	
тренирање,	 тако	 да	 се	 спортским	 организацијама,	
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носиоцима	 предлога	 посебних	 програма,	 додељују:	
укупно	2357	сати,	и	то	1714	сати	за	тренинге	и	643	сата	
за	утакмице.
	 Рационално	и	наменско	коришћење	за	спортске	
активности	и	додела	термина	за	тренирање	и	одржавање	
утакмица	 спортским	 организацијама,	 у	 спортској	 сали	
Установе	 „Спортски	 центар“	 Инђија,	 финансирају	 се	
из	буџета	општине	Инђија	за	2022.	годину,	у	износу	од	

9.000.000,00	 динара,	 која	 ће	 се	 одобравати	 Установи	
„Спортски	 центар“	 Инђија,	 на	 основу	 приложених	
прегледа	 реализације	 коришћења	 термина	 од	 стране	
спортских	организација.
	 Термини	 из	 става	 2.	 ове	 тачке	 додељују	 се	
следећим	организацијама	у	области	спорта	-	носиоцима	
посебних	програма:
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II
	 На	 основу	 одобрених	 посебних	 програма	 из	
тачке	I	овог	решења,	Општинско	веће	општине	Инђија	
донеће	 појединачна	 решења	 о	 одобрењу	 посебних	
програма,	 са	 утврђеним	 бројем	 термина	 у	 сатима,	 за	
тренинге	 и	 за	 утакмице,	 ради	 њихове	 реализације	 у	
2022.	години.
	 Појединачна	решења	су	коначна	и	против	њих	
се	може	водити	управни	спор.

III
	 Овлашћује	се	Председник	општине	Инђија	да,	
као	председник	Општинског	већа,	потпише	појединачна	
решења	из	тачке	II	овог	решења.

IV
	 Са	подносиоцем	одобреног	посебног	програма,	
спортском	 организацијом,	 Председник	 општине	 у	 име	
Општине	 Инђија,	 закључује	 уговор	 о	 реализовању	
програма.

V
	 Председник	 општине	 у	 име	 Општине	 Инђија	
закључује	 уговор	 са	 Установом	 „Спортски	 центар“	
Инђија,	као	установом	која	управља	спортским	објектом	
у	 јавној	 својини	Општине,	 ради	реализације	 средстава	
из	тачке	I	овог	решења.

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-92/2022-III
Дана: 10. марта 2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	46.	став	3.	Закона	о	спречавању	
корупције	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 35/19,	 88/19,	
94/21	и	14/22),	члана	61.	став	1.	тачка	23.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19)	и	
члана	36.	 став	1.	Пословника	о	раду	Општинског	већа	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	25/20),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	25.	марта	2022.	године,	донело	је

З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДРУГОГ ПОСЛА

I
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 даје	
позитивно	 мишљење	 да	 дипл.	 правник	 Александар	
Банић,	истовремено	са	функцијом	Начелника	Општинске	
управе	општине	Инђија,	обавља	и	други	посао,	односно	
послове	члана	Стручног	 тима	 за	реализацију	Пројекта	
јавно	 приватног	 партнерства	 са	 елементима	 концесије	
Царинске	испоставе	у	Инђији.

II
	 Мишљење	се	даје	ради	прибављања	сагласности	
Агенције	 за	 спречавање	 корупције,	 за	 истовремено	
вршење	јавне	функције	и	обављање	другог	посла.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 06-40/2022-III-3
Дана: 25. марта 2022. 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	 5/19)	 и	 члана	 38.	 став	 3.	 Правилника	 о	 ближим	
критеријумима	и	начину	одобравања	програма	и	доделе	
средстава	за	финансирање	или	суфинансирање	потреба	
и	интереса	грађана	у	области	спорта	из	буџета	oпштине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	29/17	и	
11/18),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	25.	марта	2022.	године,	доноси

З А К Љ У Ч А К

I
	 Прихвата	 се	 захтев	 Општинског	 фудбалског	
савеза	Инђија	из	Инђије,	 број	40-288/2022-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: 06-40/2022-III-4
Дана: 25. марта 2022. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	46.	став	3.	Закона	о	спречавању	
корупције	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 35/19,	 88/19,	
94/21	и	14/22),	члана	61.	став	1.	тачка	23.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19)	и	
члана	36.	 став	1.	Пословника	о	раду	Општинског	већа	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	25/20),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	16.	маја	2022.	године,	донело	је

З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДРУГОГ ПОСЛА

I
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 даје	
позитивно	 мишљење	 да	 дипл.	 правник	 Александар	
Банић,	 истовремено	 са	 функцијом	 Начелника	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	 обавља	 и	 други	
посао,	односно	послове	заменика	председника	Пописне	
комисије	по	предлогу	Председника	општине,	који	је	на	
основу	 захтева	 Републичког	 завода	 за	 статистику	 15	
Број:	207-329/1	од	05.05.2022.	године,	достављен	Заводу	
под	бројем	052-1-1/2022.	године	од	11.05.2022.	године.

II
	 Мишљење	се	даје	ради	прибављања	сагласности	
Агенције	 за	 спречавање	 корупције,	 за	 истовремено	
вршење	јавне	функције	и	обављање	другог	посла.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-75/2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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 На	 основу	 члана	 61.	 став	 1.	 тачка	 23.	Статута	
општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	
5/19),	члана	36.	став	1.	Пословника	о	раду	Општинског	
већа	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 25/20),	
а	 у	 вези	 закључка	 Савета	 за	 координацију	 послова	
безбедности	 саобраћаја	 на	 путевима	 на	 територији	
општине	Инђија	број:	06-57/2022-III-1	од	04.	маја	2022.	
године
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	16.	маја	2022.	године,	донело	је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА 

И ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ 
ПУТЕВИМА У ЗОНИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У 

ОПШТИНИ ИНЂИЈА

1.	 У	 циљу	 реализације	 дела	 Програма	 за	 рад	 Савета	
за	 координацију	 послова	 безбедности	 саобраћаја	 на	
путевима	на	територији	општине	Инђија	за	2022.	годину,	
а	 ради	 спровођења	 активности	 из	 дела	 „Унапређење	
саобраћајне	 инфраструктуре“,	 приступа	 се	 изради	
пројеката	 и	 постављања	 саобраћајне	 сигнализације	
у	 функцији	 унапређења	 безбедности	 саобраћаја	 на	
локалним	путевима	у	зони	основних	школа	у	општини	
Инђија	 (ОШ	 „Душан	 Јерковић“	 Инђија,	 ОШ	 „Бранко	
Радичевић“	 Марадик,	 ОШ	 „Ружа	 Ђурђевић	 Црна“	
Чортановци,	ОШ	„Слободан	Бајић	Паја“	Нови	Карловци,	
ОШ	„Браћа	Груловић“	Бешка,	ОШ	„22.	Јул“	Крчедин),	у	
вредности	6.360.000,00	динара.

2.	 Овлашћује	 се	 Председник	 општине	 да,	 у	 складу	 са	
Законом	o	јавним	набавкама,	реализује	израду	пројеката	
и	постављања	саобраћајне	сигнализације,	из	тачке	I	овог	
закључка.
	 Председник	 општине	 ће,	 након	 реализације	
тачке	 1.	 овог	 закључка,	 Општинског	 већу	 поднети	
извештај.

3.	O	реализацији	овог	закључка	стараће	се	Општинска	
управа	општине	Инђија.
4.	Овај	закључак	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 22-4/2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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 На	основу	члана	37.	став	3.	Правилника	о	раду	
Савета	за	координацију	послова	безбедности	саобраћаја	
на	 путевима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	 8/20),	
члана	 61.	 став	 1.	 тачка	 23.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),	а	у	вези	
Закључка	Савета	за	координацију	послова	безбедности	
саобраћаја	на	путевима	на	територији	општине	Инђија	
број	06-54/2022-III-2	од	20.	априла	2022.	године
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	16.	маја	2022.	године,	усвојило	је

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА 

ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

	 На	 основу	 члана	 18.	 Закона	 о	 безбедности	
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	 територији	 је	
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.

	 На	 основу	 члана	 19.	 Закона	 о	 безбедности	
саобраћаја,	 средства	 од	 наплаћених	 новчаних	 казни	
за	 прекршаје	 предвиђене	 прописима	 о	 безбедности	
саобраћаја	на	путевима,	користе	се	за:
1.	рад	Тела	за	координацију,
2.	унапређење	саобраћајног	васпитања	и	образовања,
3.	 превентивно-промотивне	 активности	 из	 области	
безбедности	саобраћаја,
4.	 научно-истраживачки	 рад	 у	 области	 безбедности	
саобраћаја,
5.	 техничко	 опремање	 јединица	 саобраћајне	 полиције	
које	 контролишу	 и	 регулишу	 саобраћај	 на	 путевима	
и	 других	 органа	 надлежних	 за	 послове	 безбедности	
саобраћаја.

	 Током	 2021.	 године	 на	 територији	 општине	
Инђија	 поменута	 средства	 реализована	 су	 у	 следећим	
областима:
1.	унапређење	саобраћајне	инфраструктуре,
2.	 рад	 Савета	 за	 координацију	 послова	 безбедности	
саобраћаја	на	путевима	на	територији	општине	Инђија,
3.	унапређење	саобраћајног	васпитања	и	образовања,
4.	 превентивно-промотивне	 активности	 из	 области	
безбедности	саобраћаја,
5.	 научно-истраживачки	 рад	 у	 области	 безбедности	
саобраћаја,
6.	 техничко	 опремање	 јединица	 саобраћајне	 полиције	
које	 контролишу	 и	 регулишу	 саобраћај	 на	 путевима	
и	 других	 органа	 надлежних	 за	 послове	 безбедности	
саобраћаја.
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I
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	 Током	 2021.	 године	 приход	 остварен	 од	

новчаних	казни	за	прекршаје	у	корист	нивоа	Републике	
износи	15.540.363,82	динара,	од	чега	је	извршење	буџета	
9.821.781,73	 динара,	 а	 неутрошена	 средства	 у	 износу	
5.718.582,09	динара.

2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСХОДА 
 

Редни број Опис План Извршење 

1. Унапређење саобраћајне 
инфраструктуре 18.389.139,00 1.200.000,00 

1.1. Набавка и постављање ЛЕД дисплеја са 
порукама за безбедно учешће у саобраћају 6.000.000,00 0,00 

1.2. 
Израда плана техничког регулисања 
саобраћаја на Државним путевима на 
територији Општине Инђија 

3.000.000,00 0,00 

1.3. 

Израда пројектно техничке документације 
и имплементација саобраћајно техничих 
мера за идентификацију опасних места и 
опасних деоница где страдају бициклисти 
на путевима Општине Инђија 

990.000,00 264.000,00 

1.4. 

Анализа страдања деце до 14 година на 
територији општине Инђија са 
имплементацијом саобраћајно техничких 
мера за унапређење безбедности 
саобраћаја 

950.000,00 0,00 

1.5. 

Анализа страдања лица из категорије 65+ 
на путевима општине Инђија са 
имплементацијом саобраћајно техничких 
мера 

950.000,00 936.000,00 

1.6. 

Израда пројеката и постављање 
саобраћајне сигнализације у функцији 
унапређења безбедности саобраћаја на 
локалним путевима у зони основних школа 
у општини Инђија 

6.499.139,00 0,00 
2. Рад савета 3.000.000,00 1.277.328,13 

2.1. 

Трошкови рада Савета за безбедност 
саобраћаја (накнаде за рад чланова савета, 
стручно усавршавање, учешће на 
семинарима и сл.) 

3.000.000,00 1.277.328,13 

3. Унапређење саобраћајног образовања и 
васпитања 1.800.000,00 888.000,00 
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3.1. 

Израда и штампање приручника за возаче 
бицикала и мопеда за унапређење 
безбедности у саобраћају на територији 
општине Инђија 

900.000,00 888.000,00 

3.2. 
Израда и штампање приручника и прслука 
за цецу 1. разреда основне школе (700 
комада) 

900.000,00 0,00 

4 Превентивно-промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја 9.700.000,00 3.964.053,60 

4.1 Набавка кацига за мотоциклисте 800.000,00 0,00 

4.2. 
Набавка жутих ротационих светала за 
потребе реализације кампање посвећене 
унапређењу безбедности возача трактора 

950.000,00 833.853,60 

4.3. 
Набавка ретрорефлектујућих 
самолепљивих трака за означавање 
габарита тертних возила 

950.000,00 136.500,00 

4.4. 

Набавка аутоседишта за децу са едукацијом 
за потребе реализације кампање посвећене 
безбедности деце као најмлађих учесника у 
саобраћају Инђија 

3.000.000,00 2.993.700,00 

4.5. 
Набавка и постављање саобраћајног 
полигона за децу на подручју општине 
Инђија 

2.000.000,00 0,00 

4.6. 
Реализација кампање за унапређење 
коришћења система заштите за возача и 
путника у возилу 

2.000.000,00 0,00 

5. Научно-истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја 1.900.000,00 900.000,00 

5.1. 
Пројекат за проверу безбедности саобраћаја 
на локалним путевима општине Инђија са 
предлогом мера по важећој методологији 

950.000,00 900.000,00 

5.2. Анализа страдања за мотоциклисте и 
мопедисте у саобраћају са предлогом мера 950.000,00 0,00 
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6. 
Опремање јединица саобраћајне 
полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја 

1.989.139,00 1.592.400,00 

6.1. 
Набавка опреме за вршење увиђаја и 
обезбеђивања лица места саобраћајне 
незгоде 

700.000,00 537.600,00 

6.2. Набавка алкометара 600.000,00 474.000,00 

6.3. Набавка уређаја за анализу психоактивних 
супстанци са колекторима за тестирање 689.139,00 580.800,00 

У К У П Н О   36.778.278,00 9.821.781,73 
 
  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 22-5//2022-III
Дана: 16. маја 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

130
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 344-50/2022-IV
Дана: 31.05.2022.године
И Н Ђ И Ј А

	 На	 основу	 члана	 8.	 Одлуке	 о	 такси	 превозу	
(«Службени	лист	општина	Инђија»,	број	28/18)	и	члана	
46.	Одлуке	о	организацији	Општинске	управе	општине	
Инђија,	(„Службени	лист	општина	Инђија“,	број	23/17,	
31/20	и	14/21),
	 Начелник	Општинске	управе,	дана	31.05.2022.	
године,	доноси

ПРОГРАМ

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ 

ТАКСИ ПРЕВОЗ И ПОЗНАВАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
	 Овим	 Програмом	 уређује	 се	 поступак	
полагања	испита	из	познавања	прописа	који	регулишу	
такси	превоз	и	о	познавању	територије	општине	Инђија,	
као	и	састав	Комисије	за	полагање	испита	о	познавању	
прописа	 који	 регулишу	 такси	 превоз	 и	 о	 познавању	
територије	општине	Инђија.

II
	 У	циљу	квалитетног	обављања	такси	превоза,	
обавеза	такси	возача	је	да	положе	испит	којим	се	врши	
провера	познавања	прописа	који	регулишу	такси	превоз,	
као	и	познавање	територије	општине	Инђија.

III
	 Провера	 познавања	 прописа	 врши	 се	
провером	 познавања	 основних	 саобраћајних	 правила	
која	 се	 регулишу	 Законом	 о	 безбедности	 саобраћаја	
на	 путевима,	 Законом	 о	 превозу	 путника	 у	 друмском	
саобраћају	и	Општинском	одлуком	о	такси	превозу.

	 Провера	знања	се	врши	посебно	у	делу	који	се	
односи	на	познавање	саобраћајних	знакова;	ограничења	
брзине	 у	 насељеним	 местима;	 пружање	 прве	 помоћи;	
коришћења	противпожарног	апарата;	начина	понашања	
према	путницима;	начина	коришћења	такси	стајалишта	
и	сл.

IV
	 Провера	познавања	насеља	врши	се:

•	 провером	 познавања	 назива	 улица	 у	 насељеним	
местима	општина	Инђија,
•	 дозвољеност	 смера	 у	 складу	 са	 Планом	 регулације	
саобраћаја,
•	 локација	 објекта	 у	 којима	 бораве	 деца	 (предшколске	
установе	и	школе),
•	 локација	 установа	 и	 државних	 органа	 (Дом	 здравља,	
Општински	суд,	Ватрогасна	служба,	Полиција),
•	 удаљеност	 насељених	 места	 на	 територији	 општине	
Инђија,

•	локација	важнијих	привредних	и	других	субјеката,
•	 	сналажење	и	орјентација	у	вожњи	уз	употребу	карте	
и	ауто-карте,
•	познавање	знакова	и	ознака	на	путевима,
•	 пријем	 путника	 и	 вршење	 превоза	 од	 места	 А	 до	 
места	Б,
•	читање	карти	насеља,
•	 сналажење	 и	 орјентација	 према	 странама	 света,	
сналажење	и	орјентација	раста	кућних	бројева,	парни	и	
непарни,	почетак	и	крај	улице.

V
	 Провера	познавања	прописа	која	су	регулисана	
Одлуком	 о	 такси	 превозу,	 врши	 се	 полагањем	 испита	
пред	Комисијом.

	 Комисија	из	предходног	става	састоји	се	од	три	
члана	и	то:

•	два	саобраћајна	инжењера	и
•	једног	правника.

	 Комисију	 образује	 Начелник	 Општинске	
управе	општине	Инђија,	на	период	од	четири	године	са	
могућношћу	поновног	избора.

VI
	 Полагање	 испита	 се	 врши	 писмено,	 путем	
припремљеног	 теста	 од	 стране	 Комисије.	 Тестови	
садрже	одређени	број	питања	са	најмање	два	одговора,	
од	којих	је	један	тачан.
Тестови	могу	да	садрже	и	питања	на	које	кандидат	треба	
да	упише	одговор	текстуално	или	бројком.
	 Одговори	на	питања	у	сваком	тесту	вредновани	
су	одређеним	бројем	бодова	зависно	од	значаја	питања.

VII
	 Време	 за	 израду	 теста	 износи	 90	 минута,	
рачунајући	 од	 времена	 поделе	 теста	 кандидатима.	
Кандидат	 не	 може	 да	 напусти	 просторију	 у	 којој	 се	
полаже	 тест	 и	 дужан	 је	 да	 преда	 одговоре	 на	 тест	 у	
времену	 предвиђеном	 за	 израду.	 Уколико	 по	 истеку	
овог	 времена	 не	 преда	 одговоре	 или	 у	 току	 полагања	
одустане,	сматраће	се	да	тест	није	положио.
	 Кандидат	може	на	свако	питање	дати,	односно	
заокружити	 само	 један	 одговор.	 Свако	 брисање	 или	
исправка	датог	одговора	сматра	се	као	нетачан	одговор.
	 Кандидат	 који	 преда	 одговоре	 дужан	 је	 да	
напусти	просторију	у	којој	се	полаже	тест.
	 Ако	се	кандидат	на	тесту	служи	недозвољеним	
средствима	(	коришћење	уџбеника,	бележака,	мобилних	
телефона,	преписивање	или	друго),	комисија	ће	удаљити	
кандидата	са	теста.	У	том	случају	сматра	се	да	кандидат	
није	положио	испит.

VIII
	 Резултате	 теста	 утврђује	 комисија	 у	 пуном	
саставу,	одмах	по	обављеном	тесту.
	 Комисија	оцењује	кандидате	оценом	“положио“	
или	 “није	 положио“.	 Оцену	 “није	 положио”	 добија	
кандидат	 који	 на	 тесту	 има	 мање	 од	 50%	 позитивних	
одговора.	 У	 случају	 оцене	 “није	 положио”	 ,	 кандидат	
може	 поново	 полагати	 испит	 по	 истеку	 рока	 од	 30	
(тридесет)	дана.
	 Кандидат	има	право	увида	у	свој	тест,	који	врши	
пред	комисијом,	која	му	по	потреби	даје	и	образложење.
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	 Кандидат	 који	 сматра	 да	 његов	 успех	 није	
правилно	оцењен	има	право	да	у	року	од	двадесте	четири	
часа	 после	 саошпштеног	 успеха	 писмено	 приговори	
комисији.	Комисија	 је	 дужна	 да	 о	 приговору	 одлучи	 у	
року	од	три	дана	од	дана	пријема	приговора.

IX
	 Комисија	свим	кандидатима	који	су	приступили	
полагању	 испита	 издаје	 писани	 доказ		 потврду	 о	
положеном,	односно	неположеном	испиту.

X
	 Административно	техничке	послове	за	потребе	
Комисије	 врши	 Одељење	 за	 привреду	 и	 инвестиције,	
Општинске	управе	општине	Инђија.

XI
	 У	припреми	за	полагање	испита	кандидату	се	
омогућава	 коришћење	 извода	 из	 Закона	 о	 безбедности	
саобраћаја	 на	 путевима,	 Закона	 о	 превозу	 путника	 у	
друмском	саобраћају,	Одлука	о	такси	превозу	као	и	План	
техничке	регулације	саобраћаја.

XII
	 Овај	Програм	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општина	Инђија”.

Начелник,
Александар Банић, с.р.

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