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На основу члана 146. Закона о планирању и  изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11), и члана 37. став 1. 
тачка 6. Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“, 
број 16/08, 23/08 и 4/10, и „Службени лист општине Инђија“,  број 
1/12 и 7/12), Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 
14.фебруара 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови за опште и комунално 
уређење територије општине Инђија (у даљем тексту: општина), 
уређује се поступак, начин и услови за постављање урбане опреме 
на  површинама јавне намене, и друга питања од значаја за опште и 
комунално уређење и коришћење, одржавање и заштиту површина 
јавне намене  и површина у јавном коришћењу у општини Инђија.

Члан 2.

Површина јавне намене у смислу  одредаба ове одлуке јесте 
простор утврђен планским документом за уређење или изградњу 
јавних објеката или површина јавне намене и то:

јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари, пешачке 1. 
и бициклистичке стазе и траке, пешачка и разделна острва, 
тргови, надвожњаци, подвожњаци и др;
јавне зелене површине: паркови, зелене површине на 2. 
скверовима и трговима, зелене површине дуж и у оквиру пута 
(разделне и заштитне траке и појасеви), травњаци, дрвореди 
и други засади, зелене површине дуж обале реке и других 
водених површина, зелене  површине поред и  око стамбених 
и пословних зграда, у оквиру и  између блокова стамбених и 
пословних зграда, рекреационе површине и др;
површина око објекта јавне намене (просветних, културних, 3. 
научних, здравствених, социјалних установа и организација, 
око аутобуских, железничких, бензинских станица и  др. );
аутобуске станице и стајалишта, такси-стајалишта и 4. 
паркиралишта, пијаце, гробља, пролази, дечја игралишта;
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине а 5. 
које је планом намењено за површине јавне намене и изградњу 
јавних објеката. 

Површине у јавном коришћењу у смислу одредаба ове одлуке, су 
површине које планским документима нису одређене као површине 
јавне намене а доступне су свим грађанима, као што су изграђене 
и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова 
зграда и између зграда,  простор унутар отворених тржних центара, 
степеништа  и простор около и унутар стамбених, пословних и 
стамбено –пословних зграда намењених  пешачкој комуникацији, 
колонаде и др.

Члан 3.

Опште уређење у смислу ове одлуке, обухвата:
услове и начин постављања, одржавања и заштите урбане 1. 
опреме на површинама јавне намене и површинама видљивим 
са површина јавне намене;
уређење, коришћење, одржавање и заштиту површина јавне 2. 
намене  и површина у јавном коришћењу;
уређење и одржавање спољних делова зграда.3. 

Члан 4.

Комунално уређење у смислу ове одлуке, обухвата услове и 
начин постављања, одржавања и заштите комуналних објеката 
и уређаја, као и услове за обављање одређених делатности на  
површинама јавне намене. 

Члан 5.

Урбану опрему у смислу ове одлуке чине: урбани мобилијар, 
монтажни и други објекти и уређаји (у даљем тексту: објекти 
и уређаји), као и комунални објекти и опрема утврђени овом 
одлуком.

Члан 6.

Урбани мобилијар у смислу ове одлуке, чине:
јавни часовници;1. 
клупе;2. 
поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице;3. 
украсне жардињере;4. 
стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на површинама 5. 
јавне намене;
носачи за бицикле;6. 
други  урбани мобилијар који није утврђен овом одлуком. 7. 

Члан 7.

Монтажни и други објекти и уређаји  у смислу ове одлуке, су:
киосци;1. 
летње баште;2. 
слободностојеће и зидне витрине;3. 
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покретне тезге;4. 
апарати за кокице, кестење и кукуруз;5. 
расхладни уређаји;6. 
објекти за извођење забавних програма;7. 
рекламне ознаке.8. 

Објекти и уређаји, у смислу става 1. овог члана, су и: ограда 
градилишта, опрема и уређаји за потребе извођења грађевинских 
радова, градилишне скеле, депоновани грађевински материјал.

Члан 8.

Комунални објекти и опрема у смислу ове одлуке су:
огласни панои, стубови и друга средства за плакатирање и јавно 1. 
оглашавање (у даљем тексту: опрема за јавно оглашавање),
посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке,2. 
објекти јавне расвете,3. 
јавни тоалети, и слично.4. 

Члан 9.

Урбана опрема се привремено поставља на површинама јавне 
намене и површинама видљивим са површина јавне намене, на 
начин и под условима утврђеним овом одлуком. 

Урбану опрему на површинама јавне намене и површинама 
видљивим са површина јавне намене могу постављати лица која 
су исходовала одобрење надлежног органа у складу са условима 
утврђеним овом одлуком.

Лица из става 2. овог члана дужна су редовно одржавати и 
чистити површину јавне намене и урбану опрему постављену на 
исту, а по уклањању урбане опреме довести површину јавне намене 
у првобитно стање.

Члан 10.

Спољни делови зграде у смислу ове одлуке су: фасада са 
орнаментима и свим другим елементима фасаде зграде, терасама, 
прозорима, излозима, порталима, капијама, вратима, пасажима и 
другим отворима на згради, кров, димњаци, снегобрани, олуци, 
надстрешнице као саставни делови зграде и други грађевински 
елементи зграде који су видљиви са површина јавне намене.

II. ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ 

1. Урбани мобилијар

Јавни часовник

Члан 11.

Јавни часовник  је часовник који се налази на јавној саобраћајној 
површини као што је трг, тротоар, пешачка зона и сл. или на јавној 
зеленој површини као што је парк, зелена површина на скверу и сл.

Јавни часовник се поставља на изграђену и уређену  површину 
јавне намене из става 1. овог члана и мора се одржавати у уредном 
и исправном стању. 

Средства за постављање јавног часовника обезбеђује општина, 
а  о његовом постављању, одржавању и исправности, стара се 
Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП.

Члан 12.

Јавни  часовник  се  може  поставити,  по  претходно  прибављеном 
одобрењу, којим се утврђује место, величина и начин постављања 
јавног часовника.

Одобрење  из  става  1. овог  члана  издаје Општинска управа-
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине.

Уз захтев за издавање акта из става 1. овог члана, подноси 
се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним 
часовником у размери 1:100 и приказ часовника са техничким 
описом и графичким приказом.

Члан 13.

Физичко лице, правно лице и предузетник може поставити 
часовник на згради коју користи.

Часовник из става 1. овог члана не сматра се јавним часовником 
у смислу одредаба ове одлуке.

Часовник из става 1. овог члана, поставља се на основу 
одобрења Општинске управе - Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, којим се утврђује 
место, величина и начин постављања часовника, а на захтев 
заинтересованог лица.

Уз захтев за издавање одобрења, доставља се фотографски 
приказ и скица места постављања са уцртаним часовником и приказ 
часовника са техничким описом и графичким приказом, као и 
сагласност власника, односно корисника зграде, односно посебних 
делова зграде на коју се часовник поставља. 

Часовник из става 1. овог члана мора се одржавати у уредном и 
исправном стању.

Клупе

Члан 14.

Клупе  и сличне објекте намењене седењу (у даљем тексту: 
клупа) , поставља ЈКП „Комуналац“,  на површини јавне намене, у 
складу са годишњим програмом, тако да не ометају кретање пешака  
и друге комуникације,

Предузеће из става 1. овог члана, дужно је да клупе одржава у 
исправном и уредном стању.

Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице

Члан 15.

Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице постављају 
се на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и 
на фасадама зграда. 

Поштанске сандучиће и  јавне телефонске говорнице поставља 
правно лице које обавља послове поштанског, односно телефонског 
саобраћаја.

Постављање се врши на основу одобрења Општинске управе 
- Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, којим се одређује место постављања и површина 
која се заузима.

Уз захтев за издавање одобрења из става 3. овог члана, подноси 
се  фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним 
поштанским сандучетом, односно јавном телефонском говорницом 
у размери 1:100 и приказ истих са техничким описом и графичким 
приказом.

Правно лице из става 2. овог члана, дужно је да поштанске 
сандучиће и јавне телефонске говорнице одржава у исправном и 
уредном стању.

Украсне жардињере

Члан 16.

Украсне жардињере могу  се постављати  на делу улице који се 
не користи за саобраћај моторних возила, на разделним и заштитним 
тракама и појасевима, на делу тротоара или трга, на стубовима јавне 
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расвете.

Жардињере се постављају тако да се њиховим постављањем не 
омета кретање пешака  и друге комуникације.

Члан  17.

Жардињере поставља ЈКП „Комуналац“ у складу са  
својим годишњим програмом и дужан је да се стара о њиховом  
одржавању.  

Ако се  жардињера  поставља  на  стуб  јавне  расвете, ЈКП 
„Комуналац“ прибавља претходну сагласност  субјекта који одржава 
стуб јавне расвете. 

Забрањено је исписивање, прљање или на било који други начин 
оштећивање жардињера.

Члан 18.

Изузетно,  на површинама у јавном коришћењу које су унутар 
отвореног тржног центра, жардињере могу постављати власници 
односно корисници пословних просторија,  испред пословних 
просторија, уз сагласност свих осталих власника пословног 
простора у том  тржном центру. 

Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на површинама 
јавне намене

Члан 19.

Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека, могу се поставити на 
делу јавне саобраћајне површине ради спречавања или усмеравања 
саобраћаја и на делу јавне зелене површине, ради заштите те 
површине од оштећивања или уништавања, као и  на површинама 
јавне намене око пословних и стамбених зграда, спортских терена и 
пешачких зона.

Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека, постављају се у 
складу са одобрењем које доноси Општинска управа – Одељење 
за урбанизам, комунално- стамбене послове и заштиту животне 
средине, којим се уређује позиција, величина, тип, облик и друге 
ближе карактеристике истих.

Урбани мобилијар из става 1. овог члана, поставља Дирекција 
за изградњу општине Инђија ЈП и дужна је да се стара о њиховом 
одржавању.

Забрањено је исписивање, прљање или на било који други начин 
оштећивање стубова, кугла, ограда и друге врсте запрека.

Носачи за бицикле

Члан 20.

Носачи за бицикле могу се постављати на површини јавне 
намене у зонама пешачких комуникација које су шире од  3m , тако 
да се пешачка комуникација може несметано одвијати.

Носачи за бицикле могу се постављати  на удаљености од 
најмање 1m од колске комуникације, без угрожавања пешачке 
комуникације.

Носаче за бицикле поставља Дирекција за изградњу општине 
Инђија ЈП, у складу са својим програмом рада, а могу их постављати 
и правна лица и предузетници  искључиво на површинама јавне 
намене, испред пословног објекта односно пословног простора,  у 
складу са условима из ове одлуке.

Облик, боју и димензије носача за бицикле утврђује Дирекција 
за изградњу општине Инђија ЈП, својим актом.

Одобрење за постављање носача за бицикле, издаје Општинска 
управа-Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине.

Члан 21.

Постављање и одржавање  другог урбаног мобилијара који 
није предвиђен овом одлуком, врши се на начин утврђен актом о 
њиховом постављању, а у складу са одредбама ове одлуке.

2.  Монтажни и други објекти и уређаји

Члан 22.

Привремено постављање објеката и уређаја на површини јавне 
намене, одобрава се решењем (у даљем тексту: одобрење), које 
доноси Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

Члан 23.

Одобрење из члана  22. ове одлуке престаје да важи и пре истека 
периода за који је издато, ако ималац одобрења:

не плати локалну комуналну таксу у утврђеном року;1. 
не постави објекат, односно уређај, у складу са условима 2. 
наведеним у одобрењу;
користи објекат, односно уређај за делатност која није утврђена 3. 
у одобрењу.

Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато 
и када се земљиште приводи намени или се изводе други радови на 
површини јавне намене.

Општинска управа покреће поступак по службеној дужности у 
случају из става 1. и 2. овог члана, о чему доноси решење о престанку 
важења одобрења.

Против решења из става 3. овог члана, може се поднети жалба 
Општинском већу општине Инђија, у року од 15 дана од дана 
достављања решења.

Жалба из става 4. овог члана не одлаже извршење решења.

Члан 24.

За време одржавања манифестација којима је покровитељ 
општина, односно чији је организатор установа или организација 
чији је оснивач општина, објекти и уређаји постављени на површини 
јавне намене у складу са одобрењем, могу се привремено уклонити 
за време трајања манифестације.

У случају из става 1. овог члана, решење о привременом 
уклањању доноси Општинска управа а на захтев организатора 
манифестације.

Против решења из става 2. овог члана, може се поднети жалба 
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба из става 3. овог члана не одлаже извршење решења.

Киосци 

Члан 25.

Киоск је типски монтажни  објекат, чија бруто површина не 
може прећи 15 m² и који се формира од готових типских елемената.    

Услови, начин и поступак постављања киоска, регулисани су  
посебном одлуком.

Летње баште

Члан 26.

Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности 
који се поставља на површини јавне намене, испред објекта или 
просторије у којој се обавља искључиво угоститељска делатност.

Летња башта не може се поставити испред киоска.
Летњу башту чине столови, столице, сунцобрани и одговарајући 
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лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи (ограде, 
жардињере и слично).

Елементи летње баште из став 3. овог члана, не могу бити 
фиксирани за површину јавне намене завртњима, анкеровањем или 
на неки други начин.

У оквиру летње баште може се поставити дечји мобилијар.

Члан 27.

Летња башта се поставља на начин и у складу са добијеним 
урбанистичким условима и то тако да не омета саобраћај, кретање 
пешака и снабдевање околних локала, а да при том омогућава 
несметану комуникацију са угоститељским објектом и испуњава 
основне санитарно техничке услове.

У насељеном месту Инђија, у I Зони, која је утврђена Одлуком 
о локалним комуналним таксама, летња башта не може бити мање 
површине од 15 m², а у II Зони  не може бити мање површине од 10 
m².

Члан 28.

Власник или закупац угоститељског објекта, за добијања 
решења о заузећу површине јавне намене ради постављања летње 
баште, подноси захтев Општинској управи - Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Уз захтев се подноси:
доказ о уписаној делатности у регистар привредних субјеката 1. 
(решење о регистрацији и фотокопију ПИБ-а, матични број  и 
др.);
урбанистичке услове (положај, димензије летње баште и  2. 
друго);
доказ о праву својине, коришћења, односно закупа 3. 
угоститељског објекта испред којег се поставља летња башта;
уверење Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, о 4. 
измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода;
скица предметног заузећа површине јавне намене;5. 
сагласност надлежних органа по процени Одељења за 6. 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине;
доказ о уплати прописане локлане административне таксе.7. 

Ако захтев подноси закупац, уз захтев је дужан  приложити и 
писмену сагласност власника објекта.

Члан 29.

Захтев из члана 28. став 1. ове одлуке, подноси се најмање 15  
дана пре дана одређеног захтевом за почетак коришћења летње 
баште.

У случају да у I Зони, за исту површину јавне намене захтев 
поднесе више власника или закупаца угоститељског објекта, о 
заузећу те површине јавне намене одлучиће се након спроведеног 
поступка јавне лицитације, који спроводи Дирекција за изградњу 
општине Инђија ЈП у складу са одредбама Одлуке о грађевинском 
земљишту.

Летње баште могу се поставити у периоду од 1. марта до 30. 
новембра   текуће године. 

Члан 30.

Летња башта се може поставити након исходовања решења 
којим се одобрава заузеће површине јавне намене ради постављања 
исте.

По истеку  периода коришћења летње баште, власници односно 
закупци су дужни да о свом трошку уклоне столове, столице, 
сунцобране и одговарајуће лако покретљиве монтажно-демонтажне 

елементе, а површину јавне намене доведу у првобитно стање и да 
без одлагања  а најкасније у року од 24,00 часа од уклањања летње 
баште обавесте комуналног инспектора о извршеном уклањању 
исте.

Члан 31.

Уколико је летња башта уклоњена пре истека рока одређеног 
решењем, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине ће у року од осам дана од дана пријема 
обавештења од стране власника односно закупца, а на основу 
записника комуналног инспектора, изменити решење у делу у којем 
је одређен временски период заузећа површине јавне намене.

Власник односно закупац је дужан, да за период у којем је летња 
башта била постављена, у складу са измењеним решењем из става 
1. овог члана, измири финансијске обавезе према општини на име 
комуналне таксе за заузеће  површине јавне намене.

Власнику односно  закупацу, по чијем захтеву је измењено 
решење у смислу става 1. овог члана, може се по захтеву  одобрити  
поново постављање летње баште   на истој локацији уколико је 
слободна, под важећим условима, уз доказ о измиреним обавезама 
на име комуналне таксе за заузеће површине јавне намене, с тим 
што период заузећа не може бити краћи од 30 дана.

Члан 32.

Власник односно закупац, не може летњу башту издати у 
закуп односно подзакуп другом лицу, нити располагати додељеном 
локацијом на други начин.

Члан 33.

Уколико власник односно закупац постави летњу башту 
супротно условима утврђеним решењем, комунални инспектор 
оставиће накнадни  рок од  24,00 часа, да се усклади летња башта са 
условима датим у решењу.

Ако власник односно закупац, ни у накнадно остављеном року 
не усклади летњу башту са условима датим у решењу, летња башта 
биће уклоњена принудним путем, а о трошку власника односно 
закупца исте.

Члан 34.

Забрањено је :
ограђивање летње баште фиксном оградом од чврстог 1. 
материјала;
наткривање летњих башти фиксном натстрешницом од 2. 
чврстог материјала (опека, дрво, метал ) и повезивање исте са 
објектом;
постављање летње баште на комуникацији уз објекат, односно 3. 
регулациону и грађевинску линију и на комуникацијама  на 
површини у јавном коришћењу;
у летњој башти постављање роштиља, ражња, шанка, 4. 
расхладних уређаја за продају напитака и сладоледа;
емитовање музике путем музичког уређаја.5. 

Члан 35.

Летњу башту на површини у јавном коришћењу која је 
унутар отвореног тржног центра а није комуникација уз објекат, 
може поставити власник односно закупац пословног простора, уз 
сагласност органа управљања зградом.
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Слободностостојећа и зидна витрина

Члан 36.

Слободностојеће и зидне витрине су објекти који се постављају 
ради излагања и рекламирања робе ван пословног простора.

Слободностојеће и зидне витрине постављају се на основу 
издатог одобрења Општинске управе - Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Члан 37.

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање 
слободностојеће и зидне витрине, дужан је да уз захтев приложи 
доказ о власништву или другом основу коришћења пословног 
објекта, односно простора који се налази у непосредној близини  
површине јавне намене на којој се поставља витрина.

Уколико има више подносилаца захтева, предност има 
подносилац захтева чији пословни објекат нема улични излог.

Покретне тезге

Члан 38.

Покретна тезга је монтажна конструкција која може да заузима 
највише 2m² површине јавне намене, израђена од лаких материјала 
(дрвета, метала, пластике и сл.) а намењена је за излагање и продају 
робе:

сувенира, књига, часописа и других публикација, касета, CD-a, 1. 
наочара;
цвећа, честитки и других украсних предмета поводом 2. 
обележавања државних, верских и других празника:
(1) божићних и новогодишњих празника, у периоду од 15. 

децембра текуће године до 15. јануара наредне године;
(2) 8. марта, у периоду од 01. до 10. марта текуће године; 
(3) ускршњих празника у трајању од 3 дана пре наступања 

празника и за време празника;
других производа за време одржавања манифестација којима 3. 
је покровитељ општина.

На покретној тезги није дозвољено постављање музичког 
уређаја.

Члан 39.

Заинтересовани корисник покретне тезге, подноси захтев за 
коришћење тезге Општинској управи - Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

О поднетом захтеву одлучује се решењем.
Изглед покретне тезге својим актом утврђује  ЈКП „Комуналац“, 

уз сагласност Општинске управе - Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Покретне тезге поставља и одржава  ЈКП „Комуналац“ Инђија.

Апарати за кокице, кестење и кукуруз

Члан 40.

Апарат за кокице, кестење и кукуруз може се поставити на 
површину јавне намене, под условом да заузима највише 2m².

Апарати из става 1. овог члана, постављају се на основу издатог 
решења и то  тако да не ометају и не ремете саобраћај (аутомобилски 
и пешачки), снабдевање објеката, прилаз важним инсталацијама и 
инфраструктурној мрежи.

Захтев за постављање апарата из става 1. овог члана подноси се 
Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине.

О захтеву из става 3. овог члана, одлучује се решењем.

Расхладни уређаји

Члан 41.

Расхладни уређај за продају напитака, индустријског сладоледа и 
кремова може се поставити на површину јавне намене, под условом 
да заузима највише 2m².

Испред пословног објекта могу се поставити највише три 
расхладна уређаја.

Расхлади уређаји могу се постављати у периоду од 01.марта до 
30.новембра. и постављају се тако да не ометају колску и пешачку 
комуникацију. 

Члан 42.

Захтев за постављање  расхладних уређаја, подноси се 
Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине.

По захтеву из става 1. овог члана  одлучује се решењем, којим 
се одређује и место постављања истог, с тим да се мора обезбедити 
пешачка комуникација од најмање 2,00 m.

На површинама у јавном коришћењу расхладни уређаји могу се 
постављати уз претходну сагласност органа зграде, с тим да се мора 
обезбедити пешачка комуникација од најмање 2,50 m. 

Објекти за извођење забавних програма

Члан 43.

Објекти за извођење забавних програма су: циркус, забавни 
парк, апарати и уређаји за забаву и слично.

Захтев за постављање  објеката за извођење забавног програма, 
подноси се Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

По захтеву из става 1. овог члана одлучује се решењем, којим се 
одређује и место постављања истог.

Рекламне ознаке

Члан 44.

Рекламне ознаке су објекти који се постављају на површинама 
јавне намене  и у смислу ове одлуке обухватају:

билборде,1. 
рекламне паное,2. 
јарболе,3. 
тотеме,4. 
рекламне паное на фасадама,5. 

Рекламне ознаке из става 1. овог члaна,  могу се поставити након 
исходовања одобрења Општинске управе - Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Члан 45.

Билборд је слободностојећа рекламна ознака одговарајућих 
димензија и материјала, намењена за истицање рекламних порука, 
који се поставља   на површини јавне намене и површини видљивој 
са површине јавне намене.

Члан 46.

Билборд је слободностојећа рекламна ознака, габарита преко 2 
m².

Билборд се поставља на локацијама одређеним Елаборатом о 
привременом постављању билборда, који доноси Општинско веће 
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на предлог  Општинске управе - Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

Елаборат из става 2. овог члана, садржи:
урбанистичке услове са графичким приказима површине по 1. 
локацијама;
услове за постављање, коришћење и одржавање билборда;2. 
смернице у погледу техничког решења и изгледа билборда;3. 
ликовни израз билборда;4. 
и друге податке и сагласности надлежних органа, значајне за 5. 
израду и постављање билборда.

Члан 47.

Локација за билборд додељује се на основу конкурса који 
расписује и спроводи Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП.

Изузетно од става 1. овог члана, за потребе оглашавања 
манифестација  и програма у организацији установа  и јавних 
предузећа чији је оснивач општина, локације за билборде додељују 
се без конкурса, у складу са Елаборатом о привременом постављању 
билборда, а поставља их Дирекција за изградњу општине Инђија 
ЈП.

По добијању локације, подноси се захтев за постављање 
билборда Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

По захтеву из става 3. овог члана, одлучује се решењем.

Члан 48.

Рекламни панои су огласни објекти габарита до 1 m², који се 
постављају на отвореном простору, или каче на стубовима јавне 
расвете, ради рекламирања.                      

Рекламни панои се постављају на  местима одређеним 
урбанистичким актом донетим од стране Општинске управе – 
Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине. 

Рекламни панои у смислу става 1. овог члана су  ознаке, писане 
рекламе, светлеће рекламе, дисплеји, рекламе са електронском 
изменом светлећих порука и слично, на којима правна лица и 
предузетници рекламирају делатност за сопствене потребе или 
у комерцијалне сврхе рекламирају делатност, производе и услуге 
трећих лица.

Члан 49.

Захтев за постављање  рекламног паноа подноси се Општинској 
управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине.

Подносилац захтева уз захтев прилаже:
нацрт површине јавне намене, са техничким описом и дизајном 1. 
рекламног паноа;
урбанистичке услове, статички прорачун  и шему инсталација 2. 
уколико се захтев односи на постављање светлећег рекламног 
паноа; и
друге сагласности надлежних органа по процени Одељења за 3. 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине.

О поднетом захтеву одлучује се решењем.

Члан 50.

Јарболи у смислу одредаба ове одлуке су вертикални стубови на 
којима се могу постављати заставе за рекламирање.

Јарболи се могу постављати у индустријским зонама, испред 
објекта на грађевинској парцели истог. 

Уколико не постоје технички услови за постављање јарбола 

у складу са ставом 2. овог члана, захтев за постављање јарбола 
на другом месту, подноси се Општинској управи-Одељењу за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине.

О поднетом захтеву одлучује се решењем, којим се утврђује 
локација и урбанистички услови за постављање истог.    

Члан 51.

Тотем је вертикална рекламна табла која се поставља уз 
саобраћајнице димензије 1m х 4m, која упућује на фирме  које се 
налазе у оквиру простора одређеног насеља. 

Тотеми могу бити једнострани, двострани, неосветљени и 
осветљени. 

Захтев за постављање тотема  подноси се Општинској управи 
- Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине.

О поднетом захтеву одлучује се решењем.

Члан 52.

Рекламни панои на фасади и крову зграде су панои израђени 
од лима  или другог плочастог лаког материјала, ПВЦ рупичасте 
фолије, платна или другог материјала,   који се фиксирају на фасади 
зграде, односно кровне контрукције  шрафовима за бетонски део 
фасаде, односно крова.

Рекламни панои из става 1. овог члана могу се  осветљавати 
помоћу рефлектора. 

Рекламни пано из става 1. овог члана постављају се на висини 
не мањој од три метра  од коте терена и  могу бити максималне 
површине од 8 m².

Захтев за постављање рекламног паноа  подноси се Општинској 
управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине.

О поднетом захтеву одлучује се решењем.

Члан 53.

У периоду изборних активности  а у сврху  спровођења изборних 
кампања, могу се постављати рекламни панои на фасадама зграда, 
крововима, и површинама видљивим са површина јавне намене. 

Лица која су поставила рекламне паное, дужна су да исте уклоне 
у року од 7 дана, од дана окончања избора.

Ограда градилишта, опрема и уређаји за потребе извођења 
радова, градилишна скела и депоновани грађевински материјал

Члан 54.

Постављање ограда градилишта, опреме и уређаја за потребе 
извођења радова, градилишних скела и депоновање грађевинског 
материјала (истовар, смештај и утовар) на површинама јавне намене 
ради извођења грађевинских радова на објектима, ако за то не 
постоји могућност на грађевинској парцели, дозвољено је у складу 
са усвојеним планом градилишта и планираном динамиком радова 
уз претходно  прибављено одобрење  Општинске управе-Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине.

Извођач радова је дужан да:
депоновани грађевински материјал заштити од растурања 1. 
одговарајућом оградом,
обезбеди пролаз за пешаке и моторна возила, безбедност лица 2. 
и сигурност суседних објеката, као и да постави саобраћајну 
сигнализацију ,
да након завршетка радова односно истека рока заузећа, 3. 
површину јавне намене доведе у првобитно стање, односно 
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стање предвиђено планском документацијом.

Решење за коришћење површине јавне намене у сврхе из става 
1. овог члана, издаје се на захтев инвеститора или извођача радова.

Члан 55.

Подносилац захтева за издавање  одобрења  из члана 54. став 
1. ове одлуке, дужан је да уз захтев наведе време за које се тражи 
заузеће и приложи:

грађевинску дозволу ако се ради о изградњи или реконструкцији 1. 
објекта;
план градилишта или шему организације за већа градилишта 2. 
или скицу заузећа за депоновање грађевинског материјала и 
постављање опреме и уређаја за потребе извођења радова.

По поднетом захтеву, Општинска управа-Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по 
службеној дужности прибавиће потребну сагласност, надлежног 
јавног предузећа које управља површином јавне намене, о трошку 
подносиоца захтева.

Члан 56.

Постављање ограда градилишта, опреме и уређаја за потребе 
извођења радова, градилишних скела и депоновање грађевинског 
материјала (истовар, смештај и утовар) на  површини јавне намене 
у пешачкој зони, може се дозволити изузетно под посебним 
условима који се утврђују решењем Општинске управе-Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине.

На површини јавне намене у пешачкој зони , није дозвољено 
прављење малтера и мешање бетона као и извођење других радова 
који могу да проузрокују оштећење површине јавне намене.

Члан 57.

Огрев и други предмети ( угаљ, дрва, намештај и сл.) могу се 
привремено одлагати на површини јавне намене, с тим да одлагање 
истог не може да траје дуже од 24 сата.

3. Уређење, коришћење, одржавање и заштита површина 
јавне намене

Члан 58.

О уређењу, одржавању и заштити површина јавне намене и 
урбане опреме, старају се правна и физичка лица и предузетник чија 
је то дужност на основу ове одлуке и других аката донетих у складу 
са овом одлуком.

Члан 59.

Ради обезбеђивања општег и комуналног уређења, приликом 
коришћења површина јавне намене забрањено је:

прљање, оштећење или загађивање површина јавне намене, 3. 
као и урбане опреме која је постављена на површинама јавне 
намене,
остављање ствари, предмета, возила, машина, уређаја и 4. 
отпада на површинама јавне намене,
вађење, сеча и ломљење дрвећа, шибља, живица и цветног 5. 
материјала,
садња и вађење растиња без сагласности надлежног органа,6. 
спаљивање лишћа и других материја,7. 
пуштање стоке и живине по парковима, травњацима и другим 8. 
површинама јавне намене,
лепљење и причвршћивање плаката и огласа по објектима 9. 
који нису одређени за те намене и дрвећу,

писање графита, цртање или на други начин оштећење или 10. 
уништавање површина јавне намене или урбане опреме,
неовлашћено постављање, уклањање или премештање 11. 
урбане опреме, 
спречавање постављања урбане опреме за коју постоји 12. 
одобрење или други акт донет у складу са овом одлуком,
коришћење површине јавне намене и урбане опреме супротно 13. 
намени коју имају, без одобрења или  на начин који није у 
складу са издатим одобрењем,
на улици, тргу и другој површини јавне намене и на 14. 
површини у јавном коришћењу продавати робу и вршити 
друге делатности изван продајног објекта.

Члан 60.

Дрво, дрворед, украсно шибље и друго растиње могу се 
уклонити због:

старости или болести дрвета,1. 
безбедности саобраћаја,2. 
угрожавања стамбеног, пословног и другог објекта,3. 
извођења радова на објектима комуналне инфраструктуре 4. 
(изградња, реконструкција, санација, доградња и сл.),
отварања пролаза - улаза у дворишта, односно објекте у складу 5. 
са издатим одобрењем за изградњу или реконструкцију  
објекта.

Члан 61.

За стабло које је неопходно уклонити због извођења грађевинских 
радова или отварања пролаза - улаза у дворишта, односно објекте, 
плаћа се једнократна накнада у висини петоструке вредности 
процењене дрвне запремине по ценовнику дрвних сортимената ЈП 
“Војводинашуме”, умањене за трошкове производње.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Општинска 
управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине и иста се плаћа у року од 15 дана, од дана 
пријема решења о висини накнаде.

Члан 62.

Ако комунални инспектор у вршењу надзора или по пријави, 
утврди да растиње из члана 60.став 1. ове одлуке, због старости 
или болести, безбедности саобраћаја и угрожавања стамбеног, 
пословног и другог објекта треба уклонити, наложиће решењем  ЈКП 
„Комуналц“ или власницима односно корисницима да исте уклоне, 
а у случају уклањања услед старости или болести, истовремено ће  
наложити садњу новог растиња.

Решењем из става 1. овог члана, одредиће се начин  и рок 
уклањања растиња, односно садња новог.

Члан 63.

Површине јавне намене испред објеката дужни су одржавати 
власници односно корисници објеката.

Уколико власници односно корисници из  става 1. овог члана, не 
одржавају површину јавне намне у складу са овом одлуком, иста ће 
се уредити ангажовањем другог лица а о њиховом трошку.

Члан 64.

Власници или корисници објеката или парцела дужни су 
редовно одржавати отворене атмосферске канале испред објеката 
или парцела (чишћење, кошење траве итд.).

Уколико лица из  става 1. овог члана, не одржавају отворене 
атмосферске канале у складу са овом одлуком, исти ће се уредити 
ангажовањем дугог лица а о њиховом трошку.
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4. Уређење и одржавање спољних делова зграда

Члан 65.

Под уређењем спољних делова зграда подразумева се извођење 
радова за које се не издаје одобрење за изградњу.

Власници и корисници зграда дужни су да редовним 
одржавањем обезбеде

да спољни делови зграде буду уредни и у функционалном 
стању.

Под уредним и функционалним стањем спољних делова зграда 
подразумева се да су уредно омалтерисани, окречени, обојени, да 
нису оштећени, запрљани ни исписани графитима, односно да на 
други начин својим изгледом не нарушавају општи естетски изглед.

Члан 66.

Зграда у смислу одредаба ове одлуке  је објекат намењен за 
становање, обављање делатности или за смештај и чување робе и 
опреме за различите производне и услужне делатности.

Спољни делови зграде у смислу одредаба ове одлуке су фасада 
и сви елементи фасаде, кров, димњак и други елементи крова, олук 
и олучне цеви, тераса, балкон, лођа, прозор, врата, излог и други 
отвори на згради, надстрешница и други спољни елементи зграде, 
који су видљиви са површина јавне намене.

Члан 67.

На спољним деловима зграда и других објеката у јавној 
употреби, могу да се насликају мурали по одобрењу  Општинске 
управе- Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине.

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана, подноси 
се:

идејно решење мурала,1. 
сагласност власника објекта,2. 
друге потребне сагласности по процени органа из става 1. овог 3. 
члана.

Мурали, у смислу одредаба ове одлуке су уметничка дела 
искључиво естетске некомерцијалне садржине који се сликају на 
спољним деловима зграда или другог објекта у јавној употреби, у 
циљу стварања и развоја културног амбијента и естетског изгледа.

Члан 68.

Излог у смислу  одредаба ове одлуке представља:
застакљени отвор у зиду зграде и изложбени ормарић који 1. 
служи јавном излагању робе,
застакљени отвор у зиду зграде који служи за угоститељство, 2. 
канцеларијски простор и друге делатности.

Власник, закупац или други корисник пословног простора 
у објекту, дужан је да излог пре почетка употребе доведе у стање 
предвиђено техничком документацијом, да га одржава у чистом и 
исправном стању, као и да га естетски уреди и аранжира.

Лица из става 2. овог члана по престанку обављања делатности, 
дужна су да уклоне сва обавештења, рекламне и друге ознаке које 
су упућивале на обављање делатности у том простору  и излог 
одржавати на  начин који неће ружити изглед улице.

Излози и пословне просторије са уличне стране, морају бити 
осветљени ноћу, за сво време трајања јавне расвете.

Забрањено је изван излога, односно пословног простора излагати 
робу (испред пословног простора, на улазним вратима, прозорима, 
оквирима излога, и слично).

Члан 69.

Клима уређаји могу се постављати на спољним деловима 
објекта, на месту које је за то одређено пројектом изградње или 
реконструкције објекта.

Ако места за постављање клима уређаја нису одређена 
пројектом из става 1. овог члана, клима уређаји се могу постављати 
на местима која нису видљива са површина јавне намене (дворишне 
фасаде, заклоњени делови лођа, балкона, тераса и сл.).

Уколико из техничко-технолошких разлога није могуће 
поставити клима уређаје на начин из става 1. и 2. овог члана, они 
ће се поставити на основу услова које издаје Општинска управа - 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине.

Члан 70.

При постављању клима уређаја правно или физичко лице и 
предузетник дужни су да  обезбеде отицање кондензоване воде на 
начин који онемогућава њено разливање на површине јавне намене  
и не омета пролаз пешака.

У случају постављања клима уређаја на заједничким деловима 
објекта, правно или физичко лице и предузетник дужни су да 
приложе сагласност органа зграде и пројекат статичке стабилности 
и отицања кондензоване воде који израђује овлашћени пројектант.

Уколико се клима уређај поставља на објектима од културно-
историјског значаја, односно који представљају културно добро 
потребно је приложити и сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе.

Члан 71.

Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине издаје услове и мере 
техничке заштите за извођење радова из члана 69. и  70. ове одлуке, 
када се ови радови изводе на спољним деловима објекта који је:

проглашен за непокретно културно добро,1. 
у заштићеној околини непокретног културног добра, и2. 
у пешачкој зони.3. 

Члан 72.

Перда је монтажна конструкција са одговарајућим застором, која 
се поставља на фасади објекта изнад зидног отвора, ради заштите од 
сунца.

Перде се могу постављати на основу одобрења издатог на  
захтев власника односно корисника објекта или пословног простора  
у објекту, на чијој фасади се поставља перда.

Перда се поставља у ширини максимално 1,2 m  и на максималној 
висини од 2,50 m. 

Подносилац захтева је дужан да приложи урбанистичке услове 
са техничким описом, изгледом перде и условима за безбедно 
коришћење перде.

Одобрење за постављање перде издаје Општинскa управе - 
Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине.

Одобрењем  за постављање перде  одређује се локација и  
површина перде. 

Члан 73.

На зградама са уличне стране могу се истицати заставе под 
условима и на начин утврђен посебним прописима.

Истакнуте заставе морају бити чисте, неоштећене,и у боји која 
није испрана.
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Члан 74.

За извођење радова на спољним деловима зграда, уколико оне 
представљају непокретно културно добро или добро које ужива 
претходну заштиту,  Завод за заштиту споменика културе утврђује 
мере заштите и издаје услове извођења истих.

Члан 75.

Приликом извођења радова на спољним деловима зграде, као 
што су постављање и замена ролетни, застакљивање терасa, лођа и 
слично, мора се водити рачуна да се не нарушава једнообразност и 
естетски изглед зграде.

Члан 76.

У циљу очувања аутентичног изгледа појединих зграда или 
делова улица, посебним Елаборатом уреди ће се начин уређивања 
и одржавања истих.

Елаборат доноси Општинско веће на предлог Општинске 
управе- Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине 

Предлог Елабората израђује Општинска управа- Одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне 
средине, на основу података и услова које издаје Завод за заштиту 
споменика културе и други надлежни органи.

Члан 77.

Забрањено је спољне делове зграде оштећивати, исписивати, 
цртати, лепити плакате, прљати их, или на други начин нарушавати 
њихов изглед.

Члан 78.

Када спољни делови зграде нису одржавани у складу са 
одредбама ове одлуке, комунални инспектор ће решењем наложити 
власнику зграде да отклони уочене недостатке.

Решење из става 1. овог члана садржи опис радова који треба 
да се изведу на одржавању спољних делова зграде, рок у коме је 
власник зграде дужан да изведе радове, односно да закључи уговор 
о извођењу наложених радова.

Рок за закључење уговора за извођење радова не може да буде 
дужи од 30 дана од дана пријема решења, а рок за завршетак радова 
одредиће се зависно од обима и сложености радова које је потребно 
извести, с тим што не може бити дужи од 60 дана од дана закључења 
уговора.

Изузетно, на предлог власника зграде, комунални инспектор 
може одобрити продужење рока за извођење радова за најдуже 30 
дана, ако оцени да је то због обима и сложености радова оправдано.

У периоду од 1. новембра текуће године до 1. марта наредне 
године, комунални инспектор може да одреди да рок за завршетак 
наложених радова почне да тече од 1. марта.

Члан 79.

Решење о извођењу радова доставља се власнику, а уколико су 
у питању зграде вишепородичног становања органу управљања 
зградом.

Члан 80.

Власник зграде је дужан да, у року који је одређен решењем, 
писмено обавести комуналног инспектора да је приступио извођењу 
радова, односно да је закључио уговор за извођење наложених 
радова, достављањем једног примерка уговора.

Члан 81.

У случају неопходних радова, у мери која је потребна за 
отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи, а   
власник зграде не изведе те радове по налогу комуналног инспектора, 
извођење потребних радова општина може поверити овлашћеном 
предузећу или предузетнику, а на терет власника.

Трошкове за изведене радове из претходног става, власник зграде 
накнађује општини, на начин и у периоду зависно од вредности 
изведених радова, а најдуже у  периоду од шест месеци.

Уколико власник зграде у утврђеном року не исплати општини 
накнаду трошкова за изведене радове, општина право на накнаду 
остварује на основу рачуна о исплаћеним радовима, који има снагу 
веродостојне исправе.

Члан 82.

Средства потребна за извођење радова на одржавању спољних 
делова зграде, дужни су да обезбеде власници зграде.

У згради вишепородичног  становања средства обезбеђују 
власници сразмерно учешћу површине својих станова, односно 
других посебних делова зграде у површини свих станова и других 
посебних делова у згради, према стварно учињеним трошковима.

Власник пословне просторије и власник стана у коме се обавља 
пословна делатност, дужан је да учествује у трошковима из става 1. 
овог члана, на начин утврђен Одлуком о утврђивању критеријума и 
начину плаћања трошкова одржавања стамбених зграда у којима се 
налазе пословне просторије и станови у којима се обавња пословна 
делатност («Службени лист општина Срема», број13/97).

Члан 83.

Општина може својим средствима да учествује у обнављању 
фасада и уређењу спољних делова зграде, у складу са Елаборатом 
из члана 76. ове одлуке.

Средства из претходног става обезбеђују се у буџету Општине, 
а у складу са Програмом реализације Елабората који доноси 
Општинско веће за сваку буџетску годину.

III  РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 84.

Под раскопавањем површина јавне намене подразумевају се: 
радови на изградњи и реконструкцији комуналне 1. 
инфраструктуре (постављање подземних објеката, инсталација 
и прикључака),
радови који су неопходни ради отклањања последица насталих 2. 
дејством више силе или у случају квара на објектима чијим 
хитним неотклањањем може бити угрожено јавно добро, 
здравље или имовина људи, и
друга  раскопавања површина јавне намене која су неопходна 3. 
ради изградње или реконструкције других објеката.

Члан 85.

Радови на раскопавању површина јавне намене изводе се на 
основу одобрења Општинске управе-Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене  послове и заштиту животне средине, 
осим  радова на рскопавању површина јавне намене које изводе 
јавна предузећа ради изградње и реконструкције комуналне 
инфраструктуре, а за које је издата грађевинска дозвола

У одобрењу за раскопавање површине јавне намене одређује 
се почетак и завршетак радова, мере које је инвеститор дужан да 
предузме ради безбедности људи и имовине, као и начин и време 
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довођења раскопане  површине јавне намене  у техничко исправно 
стање.

Одобрење из става 1. овог члана, доставља се комуналној 
инспекцији и Дирекцији за изградњу општине Инђија ЈП.

Уколико се радови на раскопавању површине јавне намене не 
могу завршити у одобреном року, подносилац захтева је дужан да од 
Општинске управе- Одељења за урбанизам, комунално-стамбене  
послове и заштиту животне средине затражи продужење рока.

Члан 86.

Раскопавање површина јавне намене може се обављати у 
периоду од 01. марта до 15. новембра.

Изузетно Општинска управа -Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене  послове и заштиту животне средине, може 
да одобри раскопавање површина јавне намене  ван периода из 
става 1. овог члана, ако је то неопходно ради хитне интервенције на 
отклањању квара на објектима комуналне инфраструктуре и другим 
инсталацијама.

Изузетно радови могу да почну и без одобрења само у 
случају више силе или у случају квара на објектима комуналне 
инфраструктуре, чијим хитним не уклањањем може бити угрожено 
јавно добро, здравље или имовина људи.

У случају из става 3. овог члана инвеститор односно извођач 
радова је дужан да о започетом раскопавању површине јавне 
намене одмах, а најкасније у року од 24 сата од настанка више силе 
односно сазнања за квар, обавести Општинску управу- Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене  послове и заштиту животне 
средине и Дирекцију за изградњу општине Инђија ЈП, и најкасније у 
року од 3 дана поднесе захтев за издавање одобрења за раскопавање 
површине  јавне намене са образложењем оправданости започетог 
раскопавања, као и о року до кога ће завршити радове.

Члан 87.

Предузећа, односно друга правна лица и предузетници, 
дужни су  да најкасније до 01.марта, доставе планове раскопавања 
површине јавне намене, ради извођења инвестиционих радова у 
текућој години.

Планови се достављају Општинској управи-Одељењу за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 
и Дирекцији за изградњу општине Инђија ЈП, и обавезно садрже 
динамику и место извођења планираних радова на површини јавне 
намене.

Члан 88.

Захтев за раскопавање површине јавне намене подноси 
инвеститор, најкасније 10 дана пре почетка извођења радова.

Подносилац захтева за издавање одобрења за раскопавање 
површине јавне намене, дужан је да уз захтев приложи:

доказ о праву својине односно коришћења на објекту који се 1. 
прикључује на комуналну инфраструктуру (пријаву почетка 
извођења радова објекта);
пројекат објекта, односно инсталација или прикључка због 2. 
кога се обавља раскопавање површине јавне намене;
сагласност предузећа на чију инсталацију се врши 3. 
прикључак;
сагласност других предузећа која на тој површини јавне намене 4. 
постављају и одржавају подземне или надземне објекте, 
инсталације и прикључке или извод из катастра комуналних 
инсталација;
план техничког регулисања саобраћаја или одобрење за измену 5. 
режима саобраћаја, уколико радови на раскопавању површине 

јавне намене захтевају измену режима саобраћаја;
уговор о довођењу раскопаних површина  јавне намене у 6. 
техничко исправно стање закључен са Дирекцијом за изградњу 
општине Инђија ЈП, осим у случају када је инвеститор физичко 
лице;

Одобрење се издаје у року од  седам дана од дана подношења 
захтева.

Члан 89.

У случају из чл. 86. став 3 и 4.. ове Одлуке, инвеститор односно 
извођач радова је дужан да уз захтев за издавање одобрења за 
раскопавање површине  јавне намене приложи:

скицу трасе раскопавања,1. 
план техничког регулисања саобраћаја (постављање 2. 
саобраћајне сигнализације, прописно обележавање места 
раскопавања),
уговор о довођењу раскопане површине јавне немене у 3. 
техничко исправно стање, закључен са Дирекцијом за 
изградњу општине Инђија ЈП,
извод из катастра комуналних инсталација, 4. 
потврду о пријави Општинској  управи-Одељењу за 5. 
урбанизам,комунално стамбене послове и заштиту животне 
средине о  потреби и оправданости хитне интервенције на 
отклањању квара.

Члан 90.

Инвеститор је дужан да раскопану  површину јавне намене 
доведе у технички исправно стање одмах по завршетку радова, а 
најкасније у року од 3 дана од дана завршетка радова.

Члан 91.

Код изградње нове улице или реконструкције постојеће, 
инвеститор је дужан да три месеци пре отпочињања ових радова, 
о томе обавести сва предузећа која постављају или одржавају 
подземне и надземне објекте, инсталације и прикључке, као и 
власнике односно кориснике објеката који се налазе у тој улици.

Кад услед раскопавања површине јавне намене или радова 
везаних за раскопавање површина јавне немене настану оштећења 
на стамбеним, комуналним или другим објектима, извођач радова 
на раскопавању површине јавне намене дужан је да о настанку 
оштећења одмах обавести Општинску  управу- Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене  послове и заштиту животне 
средине, Дирекцију за изградњу општине Инђија ЈП, инвеститора, 
субјекте који се старају о одржавању објеката, као и власника 
објекта.

Када се као последица раскопавања површине јавне намене, 
оштети површина јавне намене која није раскопавана, њено 
довођење у технички исправно стање има исти третман као и 
површина која се раскопава.

Трошкове проузроковане оштећењима из става  2. и 3. овог 
члана сноси инвеститор.

IV. КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ

Комунални објекти и опрема

Члан 92.

Комунални објекти и опрема из члана 8 став 1. ове одлуке, 
постављају се у складу са решењем Општинске управе-Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене  послове и заштиту животне 
средине.
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Решење из става 1. овог члана доноси се на основу Елабората о 

постављању комуналних објеката и опреме и потребне пројектно-
техничке документације у зависности од врсте комуналног објекта, 
а у складу са важећим прописима.

Елаборат о постављању комуналних објеката и опреме, на 
предлог Општинске управе-Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, доноси Општинско 
веће, и исти садржи: распоред и место за постављање комуналних 
објеката и опреме, изглед, материјал и друге услове, као и обавезе 
јавних предузећа која се старају о постављању и одржавању 
комуналних објеката и опреме у исправном, уредном и чистом 
стању.

Огласни панои,стубови и друга средства за плакатирање и јавно 
оглашавање

Члан 93.

Правна и физичка лица могу да користе опрему за јавно 
оглашавање.

Опремом из става 1. овог члана сматра се:
панои за постављање посмртних објава-парти,1. 
панои и стубови за рекламирање и оглашавање.2. 

Огласне паное и стубове из става 1.овог члана поставља и 
одржава ЈКП „Комуналац“.

Огласни панои и стубови служе јавном оглашавању и постављају 
се на местима утврђеним Елаборатом из члана 92. ове одлуке.

Члан 94.

Забрањено је плакате, огласе, парте и друге огласне поруке 
истицати мимо огласних паноа и стубова.

Уколико се плакат, оглас и друге огласне поруке истакну мимо 
огласних паноа и стубова, комунални инспектор ће наложити 
лицу које их је поставило , односно лицу  које је наложило њихово 
постављање, да их уклони без одлагања.

Уколико лице из става 2. овог члана, не поступи по налогу 
комуналног инспектора , уклањање ће на његов терет извршити 
ЈКП „Комуналац“.

Уколико је непознато лице из става 2. овог члана, уклањање ће 
по налогу комуналног инспектора, извршити ЈКП „Комуналац“.

Члан 95.

Општинска управа-Одељење за урбанизам,комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, може изузетно да 
одобри привремено постављање опреме за јавно оглашавање на 
местима која нису утврђена Елаборатом из члана 92. ове одлуке, 
као и да одреди места за слободно плакатирање, ако постојећи 
објекти не задовољавају повећану потребу за оглашавањем поводом 
културних, спортских и других манифестација, као и предизборних 
активности.

Посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке

Члан 96.

На површинама јавне намене, изузев коловоза и бициклистичких 
трака и стаза, могу се постављати посуде за сакупљање смећа и 
корпе за отпатке.

Посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке морају бити 
израђене од прикладног материјала и естетски обликоване.

Члан 97.

Посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке, на површинама 

јавне намене поставља и одржава ЈКП „Комуналац“. 
Корпе за отпатке могу се поставити на стубовима јавне расвете, 

оградама и слично, уз сагласност лица које одржава наведене 
објекте.

Објекти јавне расвете

 Члан 98.

Јавна расвета је систем објеката, инсталација и уређаја за 
осветљавање површина јавне намене и спољних делова зграда и 
других објеката (у даљем тексту: јавна расвета).

Члан 99.

Одржавање јавне расвете обухвата радове на замени светлећих 
тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, 
антикорозивну заштиту и прање стубова и заштитних облога 
светлећих тела.

Члан 100.

Ради истицања силуета спољашњим осветљењем, могу 
се трајно осветлити објекти и амбијенталне целине које имају 
историјски, културни, архитектонски, административни, привредни 
или други значај.

Општинско веће на предлог Дирекције за изградњу општине 
Инђија ЈП, својим актом одређује који се објекти и амбијенталне 
целине осветљавају, у смислу става 1. овог члана.

Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на 
основу пројекта осветљавања који израђује Дирекција за изградњу 
општине Инђија ЈП.

Члан 101.

Поводом државних празника, верских празника, културних 
и спортских приредби и манифестација, насељена места се могу  
свечано украшавати према посебном пројекту свечаног украшавања 
и осветљавања.

Пројекат из става 1. овог члана израђује Дирекција за изградњу 
општине Инђија ЈП, а на основу акта који доноси Општинско веће.

Јавних тоалети

Члан 102.

Јавни тоалет је санитарни објекат који се поставља на површини  
јавне намене или се налази у оквиру пословног објекта (тржни, 
спортски и пословни центри и сл.).

Јавни тоалет може да буде трајан или привремен.
Трајни јавни тоалет може бити зидан или монтажни и мора да 

буде прикључен на јавни водовод и канализацију.
Привремени јавни тоалет је монтажни објекат који се поставља 

на захтев организатора јавних манифестација или других скупова.

Члан 103.

Организатори јавних манифестација или других скупова, дужни 
су да обезбеде:

сталну санитарну, техничку и хигијенску исправност јавних 1. 
тоалета,
редовно одржавање и функционалност јавних тоалета.2. 
санитарно-техничко упутство о коришћењу, истакнуто на 3. 
видном месту за кориснике, и
стално присуство радника на одржавању хигијене у време 4. 
трајања манифестације или другог скупа.
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Члан 104.

О одржавању јавних тоалета у пословним објектима намењеним 
за јавно коришћење, дужни су да се старају власници, односно 
закупци тих објеката.

V. УКЛАЊАЊЕ СНЕГА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

Члан 105.

Уклањање снега и леда  са саобраћајних површина ( тротоара, 
коловоза) а у случају поледице, посипање индустријском сољу, 
песком или другим одговарајућим материјалом, врши се у складу са 
Програмом рада зимске службе.

Програм из става 1. овог члана доноси Дирекција за изградњу 
општине Инђија ЈП, најкасније до 15. октобра текуће године за 
програмски период, и иста је  дужна Програм рада зимске службе 
доставити  комуналној инспекцији.

Члан 106.

Програм рада зимске службе садржи:
преглед активности јавних комуналних предузећа која 1. 
учествују у реализацији Програма,
распоред дежурства радника који ће уклањати снег и лед,2. 
ангажованост радника и механизације на уклањању снега и 3. 
леда по степену приправности,
списак саобраћајница са редом првенства по коме се уклања 4. 
снег и лед са тих површина, спречава стварање поледице и 
посипа одговарајућим материјалом,
локацију за депоновање снега и леда и начин њиховог 5. 
одржавања,
број и врсту механичких и других средстава, њихову намену и 6. 
распоред коришћења,
потребна финансијска средства за спровођење рада зимске 7. 
службе.

Члан 107.

Сви власници или корисници стамбеног, пословног и другог 
простора, дужни су да редовно чисте снег и лед са површина  испред 
и непосредно око својих објеката, до ивице тротоара са коловозом 
или јавним паркиралиштем и да га ту одлажу до одношења, које ће 
обавити овлашћено предузеће или предузетник.

У случају не поступања у складу са ставом 1. овог члана, по 
налогу комуналне  инспекције, уклањање ће се извршити преко 
другог лица а на терет извршеника.

Забрањено је приликом чишћења површине јавне намене, снег 
и лед одлагати на коловоз.

Забрањено је разбијање леда механичким путем.

Члан 108.

Када снег и лед на крововима зграда, услед отапања или већег 
нагомилавања, представља претњу по живот и имовину људи, 
комуналних објеката и  уређаја, водова и инсталација, власник 
или корисник објекта,  стамбеног и пословног простора, дужан је 
да о свом трошку организује уз примену свих мера безбедности, 
уклањање снега и леда.

Када није могуће уклањање снега и леда са зграда, лица из става 
1. овог члана, дужна су да благовремено поставе одговарајуће ознаке 
упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са кровова.

У случају не поступања у складу са ставом 1. и 2. овог члана, 
извршење ће се спровести по налогу комуналне инспекције путем 

другог лица а на терет извршеника.

Члан 109.

Извођач радова дужан је да уклања снег и лед испред објеката у 
изградњи и градилишта.

У случају  непридржавања прописане обавезе, извршење ће се 
спровести по налогу комуналне инспекције путем другог лица а на 
терет извршеника.

VI  УЛИЧНИ  И  ДРУГИ  ОТВОРИ

Члан 110.

 Ради безбедности пешака и сигурности саобраћаја, 
сви отвори на површинама јавне намене, морају бити покривени 
одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затаварчима и 
одржавати се у исправном стању.

Члан 111.

Отворима у смислу ове одлуке сматрају се:
отвори за водоводне и канализационе инсталације;1. 
отвори за атмосферску канализацију;2. 
отвори за електричне , телефонске, гасне и друге инсталације 3. 
и уређаје;
отвори за убацивање огревног и другог материјала као и други 4. 
слични отвори;

 О одржавању отвора из става 1.тачка 1. овог члана стара се 
ЈКП“Водовод и канализација“. 

О одржавању отвора из става 1.тачка 2. овог члана стара се 
Дирекција заизградњу општине Инђија ЈП.

О одржавању отвора из става 1.тачка 3. овог члана старају се 
предузећа којима припадају инсталације и уређаји у отвору.

О одржавању отвора из става 1.тачка 4. овог члана  дужни су да 
се старају власници и корисници зграда.

Члан 112.

На улицама и другим површинама јавног саобраћаја, поклопци 
на отворима морају да имају ребрасту спољну површину.

Дотрајали и оштећени поклопци морају се заменити.
Поклопци морају бити постављени у истом нивоу са површином 

на којој се постављају, односно уграђују.

Члан 113.

За време извођења радова у отвору, лице које изводи радове 
дужно је да отвор огради препрекама и обележи видљивим знацима, 
а по завршетку радова отвор прописно затвори и површину око 
отвора доведе у чисто и уредно стање.

Члан 114.

Забрањено је неовлашћено коришћење отвора.
Забрањено је оштећење и уклањање поклопаца са отвора.

VII СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Члан 115

Власници односно корисници парцела дужни су да сузбијају и 
уништавају амброзију на парцелама.

Лица из става 1. овог члана, дужна су да сузбијају и уништавају 
амброзију применом агротехничких, механичких и хемијских 
мера.
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VIII  НАДЗОР

Члан 116.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа-
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине.

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, врши комунална 
инспекција.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 117.

Новчаном казном од  50.000,00  до 1.000.000,00  динара, казниће 
се за прекршај правно лице ако:

се не стара о постављању, одржавању и исправности јавног 1. 
часовника(члан11.став 3.);
постави часовник без одобрења надлежног органа (члан 2. 
12.став1.);
не постави клупе у складу са програмом  као и ако их не 3. 
одржава у исправном и уредном стању (члан 14.);
постави поштанске сандучиће и јавне телефонске говорнице, 4. 
без одобрења надлежног органа и не одржава их у исправном 
и уредном стању (члан 15. став 3. и 5.);
не постави жардињере у складу са годишњим програмом и не 5. 
стара се о њиховом одржавању (члан 17.став1.);
постави стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека, без 6. 
одобрења надлежног органа и не стара се о њиховом 
одржавању (члан 19.став 2. и 3.);
не поступи у складу са одредбама члана 20. ове одлуке;7. 
постави летњу башту супротно одредбама члана 26. ове 8. 
одлуке;
постави летњу башту супротно условима из члана 27.ове 9. 
одлуке;
не поступи у складу са одредбама члана 30. ове одлуке;10. 
поступи супротно  одредбама члан 32. ове одлуке;11. 
поступи супротно забранама из члана 34. ове одлуке;12. 
летњу башту постави на површини у јавном коришћењу без 13. 
сагласности органа управљања зградом (члан 35.);
постави слободностојеће и зидне витрине без одобрења 14. 
надлежног органа(члан 36.став2. );
не одржава покретне тезге (члан 39.став 4.);15. 
не одржава посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке на 16. 
површинама јавне намене (члан 97.став 1.);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. тачка 7.  8.  9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. и 18. 
овог члана казниће се предузетник,  новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 250.000,00 динара.

Члан 118.

 Новчаном казном од  50.000,00  до 1.000.000,00  динара, 
казниће се за прекршај правно лице ако:

часовник постави без одобрења надлежног органа и не 17. 
одржава га у уредном и исправном стању (члан 13. став 3. и 
став 5.);
поступа супротно забрани из члана 17.став 3. ове одлуке;18. 
поступа супротно одредби члана 18. ове одлуке;19. 
поступа супротно забранама из члана 19.став 4. ове одлуке;20. 
поступа супротно одредбама члана 38. ове одлуке;21. 

постви апарат за кокице супротно условима из члана 40.став 22. 
1. и став 2. ове одлуке;
постави расхладни уређај супротно условима прописаним 23. 
чланом 41. ове одлуке;
постави расхладни уређај на површинама у јавном коришћењу 24. 
без претходно прибављене сагласности органа зграде и не 
обезбеди пешачку комуникацију од  најмање 2,50 m ( члан 
42.став 3.);
рекламне ознаке постави без одобрења надлежног органа 25. 
(члан 44. став 2.);
постави билборд на локацијама које нису одређене Елаборатом 26. 
о привременом постављању билборда(члан 46. став 2.);
постави рекламне паное на местима која нису одређена 27. 
урбанистичким актом (члан 48.став 2.);
постави рекламни пано на фасади и крову зграде,  супротно 28. 
условима из члана 52.став 3. ове одлуке;.
не уклони рекламни пано у року одређеном чланом 53. став 29. 
2. ове одлуке;
не поступи у складу са одредбом члана 54. став 2. ове одлуке;30. 
поступа супротно забранама из члана 56. став 2. ове одлуке;31. 
огрев и друге предмете одлаже  на површини јавне намене 32. 
супротно одредби члана 57. ове одлуке;
поступа супротно забранама из члана 59. ове одлуке;33. 
уклони дрво, дрворед, украсно шибље и друго растиње 34. 
супротно  одредбама члана 60. ове одлуке;
не одржавају површине јавне намене испред објеката (члан 35. 
63.сатав 1.);
не поступају у складу са одредбама члана 64.став 1. ове 36. 
одлуке;
не поступају у складу са одредбама члана 65.став 2. ове 37. 
одлуке; 
насликају мурале на спољним деловима зграда и другим 38. 
објектима у јавној употеби, без одобрења надлежног органа 
( члан 67. став 1.);
не поступју у складу са одредбама члана 68. став 2.  3.  и 4. ове 39. 
одлуке;
изван излога односно пословног простора излажу робу и то 40. 
испред пословног простора, на улазним вратима, прозорима, 
оквирима излога и сл. (члан 68. став 5.);
клима уређаје поставе супротно одредбама члана 69. ове 41. 
одлуке;
клима уређаје поставе супротно условима утврђеним чланом 42. 
70. ове одлуке;
не поступа у складу са одредбама члана 72. став 2.  3.  и  6. ове 43. 
одлуке;
истакне заставу која је оштећена и у боји која је испрана (члан 44. 
73. став 2.);
поступа супротно забранама из члана 77. ове одлуке;45. 
започне раскопавање површина јавне намене без предходно 46. 
прибављеног одобрења (члан 85. став1.);
врши раскопавање површина јавне намене  мимо периода 47. 
утврђеног чланом 86. став 1. ове одлуке;
не доведе раскопану површину јавне намене у технички 48. 
исправно стање, по завршетку радова (члан 90.);
не поступа у складу са одредбама члана 91. став 1.  и 2.  ове 49. 
одлуке;
поступа супротно забранама из члана 94. став 1. ове одлуке;50. 
не поступају у складу са одредбама члана 103. ове одлуке;51. 
не одржавају јавне тоалете у пословним објектима намењеним 52. 
за јавно коришћење (члан 104);
не поступају у складу са одредбама члана 107. став 1.  3.  и  4. 53. 
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ове одлуке;
не поступа у складу са чланом 108. став 1.  и став 2. ове 54. 
одлуке;
не уклања снег и лед испред објеката у изградњи и градилишта 55. 
(члан 109.став 1.);
не поступају у складу са одредбама члана 111. став 2. 3. 4.  и 56. 
5.  ове одлуке;
не поступају у складу са одредбама члана 113. ове одлуке;57. 
поступају супротно забранама из члана 114. ове одлуке;58. 
не поступају у складу са одредбама члана 115. ове одлуке;59. 
омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора;60. 
не поступи по извршном решењу надлежног инспектора;61. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, 
новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице,  
новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 119.

Поступци који до дана ступања на снагу ове одлуке нису 
окончани, окончаће се по одредбама одлуке која је била на снази до 
дана ступања на снагу ове  одлуке. 

Члан 120.

Имаоци одобрења за привремено постављање објеката и 
уређаја, која су донета у складу са одредбама одлуке која престаје да 
важи ступањем на снагу ове одлуке, дужни су да ускладе објекте и 
уређаје са одредбама ове одлуке и другим актима донетим на основу 
ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 
односно 60 дана од дана ступања на снагу општег акта донетог у 
складу са овом одлуком.

Члан 121.

.Правна лица, физичка лица и предузетници,  који су поставили 
урбану опрему  на површинама јавне намене и површинама 
видљивим са површина јавне намене, пре ступања на снагу ове 
одлуке, дужни су да постављену урбану опрему ускладе са начином 
и  условима утврђеним овом одлуком,у року од 60 дана од ступања 
на снагу исте. 

Члан 122.

Општинско веће донеће  у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке , Елаборат о привременом постављању билборда 
из члана 46. став2. , Елаборат из члана 76.став 2. , Елаборат о 
постављању комуналних објеката и опреме из члана 92.став 3. , акт 
из члана 100.став 2. и акт из члна 101.став 2. ове одлуке.

Члан 123.

ЈКП „Комуналац“Инђија, донеће у року од 30 дана, од дана 
ступања на снагу ове  одлуке, акт којим утврђује изглед покретне 
тезге из члана 39.став 3. ове одлуке.

Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП донеће у року од 
30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке, акт  из члана 20.став 
4. ове одлуке , којим се утврђује облик,боја и димензије носача за 
бицикле.

Члан 124.

Општинска управа –Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту  животне средине, донеће у року од 30 
дана од дана ступања  на снагу ове одлуке,Урбанистички акт којим 
се одређују места за постављање рекламних паноа.

Члан 125.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука 
о заузећу јавних површина („Службени лист општина Срема“ 
број 28/06,3/09,33/09,42/10 и 32/11), Одлука о поступку и начину 
одржавања спољних делова зграда на територији општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“број 42/08), одредбе Главе III  
односно чланови од 17. до 26. и  одредбе Главе IV односно чланови 
од 27. до 30.  Одлуке о уређењу и одржавању паркова , зелених 
рекреационих површина и раскопавању и заузимању јавних 
површина („Службени лист општина Срема“ број 11/98  и 19/03) 
и члан 45. Одлуке о одржавању чистоће и депонија на територији 
општине Инђија („Службени лист општина Среама“, број 28/06).

Члан 126.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Инђија“

Број:352-24/2013-I   Председник,  
Дана: 14. фебруара 2013.године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.

12

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености  („Службени гласник РС“ број 36/09 и 
88/10),  члана 37. став 1. тачка 4. Сатута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, бр.16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 1/12 и 7/12) и Мишљења Локалног савета за 
запошљавање општине Инђија, број 06-6/2013-I-2, од 01.фебруара 
2013. године Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 14.фебруара  2013. године доноси 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

Локалним акционим планом запошљавања општине Инђија 
за 2013. годину  дефинишу се циљеви и приоритети политике 
запошљавaња и утврђују се програми и мере које ће се реализовати у 
2013. години, како би се достигли постављени циљеви и омогућило 
повећање запослености на територији општине Инђија.

Циљ израде локалног акционог плана је, пре свега:•	
Развој нових мера или услуга које ће допринети новом •	
запошљавању,
Постизање промене структуре незапослених лица у циљу •	
прилагођавања потребама на   тржишту  рада,
Изградње нових институционалних форми за решавање •	
питања запошљавања,
Спровођење нових процедура у процесу запошљавања и •	
начина рада локалног економског савета  за запошљавање.

У  члану 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, утврђена је могућност да локална самоуправа, 
која у оквиру Локалног акционог плана запошљавања, обзбеђује 
више од половине средстава (мин. 51%) потребних за финансирање 
одређеног програма или мера активне политике запошљавања, 
може у складу са Националним планом запошљавања РС 
(„Службени гласник РС“ број 117/12), а по расписаним конкурсима 
Министарства финансија и привреде и Покрајинског секретаријата 
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за привреду,  запошљавање и равноправност полова,  поднети захтев 
за учешће у суфинансирању планираних  програма и мера.

Услов за одобравање средстава за суфинансирање програма 
и мера активне политике запошљавања је да локална самоуправа 
има:

Формиран локални савет запошљавања, •	
Донет годишњи Локални акциони план запошљавања,•	
Обезбеђено више од половине потребних средстава за •	
финансирање одређеног програма или мера, и
Усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима •	
локалног економског развоја и локалног тржишта рада.

Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, а 
који се односе на:

Макроекономски оквир за стварање и примену политике •	
запошљавања,
Стање и токове на тржишту рада за наредну годину,•	
Циљеве и приоритете политике запошљавања,•	
Програме и мере активне политике запошљавања за наредну •	
годину, са одговорностима за  њихово спровођење и потребним 
средствима,
Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе •	
финансирања,
Носиоце послова реализације плана,•	
Индикаторе успешности реализације програма и мера и др.•	

I  ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Општина Инђија се простире на површини од 385 км² и према 
попису из 2011. године има око 47.433 становника. Територију 
општине Инђија пресецају друмски и железнички правци 
Паневропског коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка 
пруга Београд - Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).

Развијена инфраструктура, ефикасна локална администрација 
и повољан географски положај, препознати су од инвеститора 
као дестинација са повољном пословном климом за реализацију 
инвестиционих пројеката, што представља основни предуслов за 
економски развој општине.

СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

Успех локалне заједнице све више зависи од њене способности 
да се прилагоди динамичним условима државне и међународне 
тржишне привреде. Стратешко планирање локалног привредног 
развоја, заједнице користе како би повећале економски капацитет, 
побољшале услове за инвестирање, повећале продуктивност 
и побољшале конкурентност локалних привредних субјеката, 
предузећа и радника, као и своју конкуренетност у односу на друге 
локалне заједнице. 

Способност заједнице да побољша живот својих чланова, 
створи нове економске прилике и бори се против сиромаштва 
данас зависи од способности заједнице да схвати процес локалног 
економског развоја, да наступа стратешки на тржишту које се брзо 
мења и на ком расте конкуренција. 

Сврха локалног економског развоја (ЛЕР), као и стратегије 
ЛЕР-а, је да повећа привредни капацитет локалног подручја да би се 
побољшала привредна будућност и квалитет живота свих становника. 
То је процес у коме се јавни, пословни и невладин сектор удружују да 
би заједнички радили на стварању бољих услова за економски раст 
и стварање нових радних места. Стратешко планирање усмерено је 
на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса, повећавање 
продуктивности, наступа на тржишту итд.

Основни носилац развоја привреде Инђије, уз пољопривреду је 
индустрија, у којој доминирају мала и средња предузећа и велики 
број предузетничких радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора 
за развој индустрије и предузетништв, Генералним урбанистичким 
планом Инђије одређене су две урбанистичке целине – зоне у 
североисточном и југоисточном делу Инђије.

Индустријске зоне су две потпуно функционалне целине, 
инфраструктурно опремљене у складу са потребама постојећих 
и будућих инвеститора, које при том имају изузетан географско-
саобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 
км, Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина главних 
саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд - Нови Сад, 
ауто-пут Е-70: Београд - Загреб, магистрални пут М22/1, регионални 
пут Р109: Рума - Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – 
Инђија - Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија 
– Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља Инђију у сам 
врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за 
инвестирање.

За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима 
је дата даља разрада поставки Генералног урбанистичког плана 
Инђије. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових 
капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних 
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега 
одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет 
услова рада и производње.

Североисточна радна зона је потпуно инфраструктурно 
опремљена, (водоводна мрежа, канализација, гасовод, трафостанице, 
и др.). Простире се дуж регионалног пута Р109 (Рума -С.Сланкамен)  
кроз ову индустријску зону пут је реконструисан и проширен 
на 4 саобраћајне траке, те је у потпуности  прилагођен потребама 
инвеститора који су изградили своје капацитете у овој индустријској 
зони, као и свим грађанима који користе ову савремену саобраћајницу. 
Западно у односу на радну зону пружа се железничка пруга Београд - 
Нови Сад која се налази на међународном Коридору 10. Непосредна 
близина трасе ауто-пута Е-75 омогућава лаку доступност радној 
зони са источне стране тј. правца града Београда и Новог Сада.

У оквиру Североисточне радне зоне предвиђена је површина за 
изградњу слободне, бесцаринске зоне која ће у великој мери олакшати 
послове увоза и извоза готових производа, репроматеријала и 
сировина. Такође у оквиру ове радне зоне предвиђене су површине 
за мала предузећа и производно занатство, површине резервисане за 
мање привредне комплексе, површине за средње и веће комплексе, 
површине за складишта и стоваришта, површине за комерцијалне 
садржаје и др.

Југоисточна радна зона налази се на 1,5 км од центра Инђије 
дуж магистралног пута М22/1 према Београду, који радну зону 
повезује са окружењем док у подручју града исти магистрални пут 
има функцију главне градске саобраћајнице. У простору радне зоне 
предвиђене су обострано сервисне саобраћајнице које опслужују 
локације и повезују их са магистралним путем М22/1: Београд - 
Нови Сад. Ова радна зона је у ширем смислу потпуно комунално 
опремљена и у зони постоји сва комунална инфраструктура као и 
у граду Инђија, између осталог и фекална канализација и челични 
гасовод потребних капацитета. 

Југоисточна радна зона је почела да се гради и уређује пре 
око 30 година, стим да је данас у зони изграђено и функционише 
70% капацитета. Зона није угрожена атмосферским и подземним 
водама тако да је земљиште изузетно повољно за изградњу и већих 
објеката. На подручју радне зоне планирана је и градска обилазница 
која има функцију измештања транзита из ужег градског подручја. 
Површина у оквиру ове радне зоне планирана је за развој и изградњу 
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капацитета тзв. “чисте“ индустрије и складишта.

ПРИВРЕДА

У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно је измењена 
структура привредних субјеката како по делатностима, тако и 
по броју и величини привредних друштава. Традиционалне 
делатности, које су биле носиоци привредних активности у периоду 
до 2000 године, су у овом процесу практично престале да постоје 
(текстилна индустрија, прерада коже, производња намештаја, 
производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у области 
предузетничког привређивања.

Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су 
отворене фабрике, углавном страних инвеститора, у потпуно новим 
делатностима, као што су производња цигарета, производња делова 
за ауто индустрију, прерада меса, производња опреме за коришћење 
течног нафтног гаса, рециклажа акумулатора, производња потпуно 
нових материјала за грађевинску индустрију, нове услужне 
делатности, као и изградња објеката у области трговине - тржних 
и пословних центара новог типа са садржајима који значајно 
унапређују услове живота свих грађана општине инђија.

У привреди општине Инђија, данас доминирају мала и средња 
предузећа (према класификацији НБС), која су знатно флексибилнија 
на изазове тржишне привреде, што је омогућило да се последице 
светске економске кризе минимално одразе на њихово пословање.

Инђија је општина са великим бројем малих и средњих предузећа 
и дугом традицијом предузетништва. У општини Инђија, према 
извештају АПР из октобра 2012. године,  послује 1.541 активних  
предузетничких радњи  и 631 активних привредних друштава. 

Општина Инђија, различитим мерама подстицаја доприноси 
сталном унапређењу пословања постојећих малих и средњих 
предузећа и предузетника, привлачењу нових инвеститора, 
отварању нових привредних друштава и предузетничких радњи, 
пре свега кроз: 

Јачање финансијске подршке укључивањем великог броја •	
привредних субјеката у програме фондова за развој АПВ 
и РС, различите програме субвенција Владе РС (за ново 
запошљавање, за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење 
нових технологија и сл.),
Јачање капацитета и унапређење ефикасности општинске •	
администрације,
Јачање комуникације са предузетницима,•	
Прављење базе података о расположивом стручном особљу, •	
о локалним компанијама, новим домаћим и страним 
инвеститорима,
Ед •	 Едукацију радне снаге и прилагођавањем 
специјализованих послова потребама тржишта, и сл.

631
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Структура  привредних друштава према статусу 
(извор: АПР, окт.2012.)

Активно привредно 
друштво

Привредно друштво 
обрисано из регистра

Привредно друштво у 
стечају

Привредно друштво у 
поступку ликвидације

Структура активних привредних друштава по делатностима у 
општини Инђија дата је у следећој табели:

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ - СЕКТОРИ И ОБЛАСТИ (Закон 
о класификацији делатности “Сл. гласник РС” бр. 104/2009, Уредба 
о класификацији делатности ‘Сл. гласник РС” бр. 54/2010, Уредба о 

методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији 
делатности “ Сл. гласник бр. 54/2010)

Број 
активних 

привредних 
друштава 

и ЈП

Структура 
у %

А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 35 5,55

 B РУДАРСТВО 0 0,00

С ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 144 22,82

D СНAБДEВAЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, 
ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 3 0,48

E
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ 
ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА 
ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ

14 2,22

F ГРАЂЕВИНАРСТВО 42 6,66

G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; 
ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 216 34,23

H САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ 32 5,07

I УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 15 2,38

J ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 18 2,85

K ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ 
ОСИГУРАЊА 4 0,63

L ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА 32 5,07

M СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 48 7,61

N АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 12 1,90

P ОБРАЗОВАЊЕ 7 1,11

Q ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1 0,16

R УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 5 0,79

S ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3 0,48

УКУПНО 631 100,00

Извор: АПР, окт. 2012. год.

Предузетништво

Традиционална карактеристика привреде Инђије је развијена 
предузетничка иницијатива, која је у пуној мери извршила 
прилагођавања измењеној привредној структури и новим 
стандардима и захтевима тржишта, како у општини Инђија, тако и 
у Републици Србији.

Према евиденцији АПР, у периоду од превођења евиденције 
предузетника код АПР, па до краја октобра 2012. године, у Инђији је 
укупно регистровано 3.249 предузетничких радњи, од чега су 1.592  
активне предузетничке радње, што указује на велику флексибилност 
предузетника у прилагођавању  условима тржишта, посебно у 
периоду економске кризе.

 У овој области доминирају различите услужне делатности, 
као што су угоститељство, трговина, зантске услуге и сл., док је у 
области производног занатства највећа заступљеност у металском 
сектору, производњи делова за ауто индустрију од гуме и метала, 
као и области производње производа од пластике.
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 Структура активних предузетничких радњи  по делатностима 

у општини Инђија дата је у следећој табели:
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ - СЕКТОРИ И ОБЛАСТИ 
(Закон о класификацији делатности “Сл. гласник РС” бр. 104/2009, 
Уредба о класификацији делатности ‘Сл. гласник РС” бр. 54/2010, 

Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према 
Класификацији делатности “ Сл. гласник бр. 54/2010)

Број активних 
предузетничких 

радњи

Структура 
у %

А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 25 1,62

 B РУДАРСТВО 1 0,06

С ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 485 31,47

E
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ 
ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА 
ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ

14 0,91

F ГРАЂЕВИНАРСТВО 131 8,50

G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; 
ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 317 20,57

H САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ 85 5,52

I УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 165 10,71

J ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 30 1,95

K ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ 
ОСИГУРАЊА 12 0,78

L ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА 8 0,52

M СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 87 5,65

N АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 41 2,66

P ОБРАЗОВАЊЕ 5 0,32

Q ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 16 1,04

R УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 9 0,58

S ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 110 7,14

УКУПНО 1.541 100,00

 *Извор АПР, окт. 2012. год.

Пољопривредна газдинства

Посебан облик организованог обављања делатности су 
пољопривредна газдинства, која се воде у Регистру пољопривредних 
газдинстава код Министарства за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду.  Укупан број регистрованих пољопривредних 
газдинстава на територији општине Инђија је 2.165, од тог броја 
1.336 су активна а 829 пасивна пољопривредна газдинства. Број 
носилаца пољопривредних газдинстава у општини Инђија, који је 
укључен у систем социјалног осигурања, према извештају НСЗ у 
децембру 2012. године износио je 959 лица.

Поред традиционалне ратарске производње, која је доминирала 
у области пољопривреде, присутан је тренд развоја осталих грана 
пољопривредне производње, као последица значајних мера 
субвенција и повољних кредитних линија усмерених на развој ове 
области. Посебно су значајна улагања у набавку нове савремене 
механизације, подизање нових воћњака и винограда, пластеника, као 
и капацитета за чување и складиштење воћа и поврћа (хладњаче).

II  СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА СТАЊЕ 
НА ТРЖИШТУ РАДА

У измењеним условима привредне структуре, нови 
инвеститори, поред високих технологија постављају нове захтеве 
и стандарде рада и запошљавања. У циљу испуњавања нових 
стандарда, све институције које се баве запошљавањем, врше 
прилагођавања и спроводе мере политике активног запошљавања 
кроз различите облике преквалификације, доквалификације и 
стручног оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили 
незапосленим лицима могућност да равноправно учествују на све 

захтевнијем тржишту рада.
На основу анализа НСЗ, општа карактеристика стања на 

тржишту рада у Републици Србији је: 
Неусаглашеност понуде и тражње радне снаге,•	
Висока незапосленост,•	
Неповољна старосна и квалификациона структура •	
незапослених,
Велико учешће дугорочно незапослених лица,•	
Висока стопа незапослених младих лица,•	
Ниска мобилност радне снаге,•	
Велики број ангажованих лица у сивој економији,•	
Велики број незапослених који припадају теже запошљивим •	
категоријама.

Промена слике стања на тржишту рада захтевају покретање 
мера на нивоу државе, (у области прилагођавања школских 
програма, ширења мреже школских институција на подручја 
изван традиционалних универзитетских центара, организованих 
едукативних програма усклађених са захтевима и потребама 
тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња саобраћајне 
инфраструктуре и сл.) како би се и на микро нивоу (општине) могле 
такође извршити промене неопходне за будуће задовољавање 
тражње у кадровима којих у садашњим условима нема међу 
незапосленим лицима на евиденцији НСЗ.

ЗАПОСЛЕНОСТ

Према извештају Републичког завода за статистику, којим 
се прати формална запосленост (запослени код правних лица, 
предузетници и запослени код њих), просечан број запослених у 
општини Инђија у марту 2012. године, износио је 9.072 лица.

Стање формалне запослености у периоду 2010-2012. године

Регион/област/општина Просек 
2010

Просек 
2011 2012 (март) Раст запослености 

у % (2012/2011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА1) 1.795.775 1.746.138 1.730.069 -0,92

Војводина 472.441 460.588 452.167 -1,83

Сремски округ 60.303 58.348 57.850 -0,85

Инђија 9.377 9.283 9.072 -2,27

Ириг 1.320 1.247 1.371 +9,94

Пећинци 3.520 3.374 3.096 -8,24

Рума 9.955 10.106 9.364 -7,34

Сремска Митровица 15.213 15.230 16.242 +6,64

Стара Пазова 14.554 12.805 12.937 +1,03

Шид 6.370 6.305 5.768 -8,52

1) Без региона Косова     Извор: РЗС, ЗП20 и ЗП21
У општини Инђија, на смањење броја запослености, највећи утицај је имало 

значајно смањење броја предузетничких радњи и запослених код њих, тако да 
константни раст запослености код правних лица је још увек недовољан за 
остваривање укупног раста формалне запослености. Кретање броја 
запослених према статусу послодаваца, приказан је у следећој табели:
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Структура формалне запослености у општини Инђија у 

периоду 2009-2012. година
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Кретање броја запослених у општини Инђија у  периоду 
2009. - 2012. год. (извор: Саопштење РЗС , ЗП21)

Укупно 
запослених

Запосл. код 
правних лица

Предузетниц
и и запосл. 
код њих

У циљу потпуног сагледавања радних активности становништва 
и утврђивања радног контигента, НСЗ спроводи два пута годишње 
(март – октобар) Анкету о радној снази (АРС), која је потпуно 
усаглашена са препорукама и методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом 
се не узима у обзир  формални статус лица које се анкетира, него се 
радни статус тог лица одређује на основу стварне активности коју 
је оно обављало у посматраном периоду. Према Класификацији 
професионалног статуса запослених лица, запослена лица су:

самозапослени,•	
запослени радници, и •	
помажући чланови домаћинства.•	

На основу АРС реално се сагледава стопа активности 
стаовништва, стопа запослености, стопа незапослености и стопа 
неактивности, што представља основ за планирање мера којима 
се значајније подстиче запошљавање и укупна радна активност 
становништва.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ

У периоду 2000 - 2010. година, значајне промене у структури 
привреде Инђије одразиле су се на кретање незапослености, које је 
достигло максимум 2003. године (евидентирано 9.540 незапослених 
лица). 

Доношењем стратешког плана општине Инђија, као и 
стратешким опредељењем за развој привредних капацитета путем 
стварања услова за нова инвестициона улагања, посебно страних 
инвеститора дала су резултате и у сталном порасту запослености, 
односно значајном смањењу броја незапослених лица, чији је број 
према званичној евиденцији НСЗ крајем децембра 2012. године  био 
4.111 незапослених лица.

Према извештају НСЗ, стопа незапослености, на бази стања 
формалне запослености, је веома висока, те смањење стопе 
незапослености представља основни приоритет мера активне 
политике запошљавања. 

Упоредни преглед стопе незапослености у Републици Србији и 
општинама срема, дат је у следећој табели:

Стопа незапослености у РС и општинама Сремске области
(Извор: Извештај НСЗ, децембар 2012. год.)

Република
област

општина

Незапослени
(стање 

31.12.2012.)

Запослени
(стање 

31.03.2012.)

Осигурани
пољопривредници

(стање VI 2012)

Стопа
незапослености 

Република 
Србија 761.486 1.730.069 177.873 28,53

Сремска 
област 28.953 57.850 7.319 30,76

Инђија 4.111 9.072 959 29,07

Ириг 1.789 1.371 306 51,62

Пећинци 1.364 3.096 715 26,36

Рума 6.400 9.364 1.164 37,81

Сремска 
Митровица 6.833 16.242 1.658 27,63

Стара Пазова 4.570 12.937 896 24,83

Шид 3.886 5.768 1.621 34,47

 У општини Инђија, присутан је константни тренд 
смањивања броја незапослених лица на евиденцији НСЗ,  чему 
највише доприноси раст запошљавања код нових инвеститора. 

 

Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених 
лица на евиденцији службе, око 80 % незапослених лица имају 
карактер активних тражилаца посла, а остали нису исказивали 
интересовање за укључивање у мере активног запошљавања које 
спроводи НСЗ.

Структура незапослених лица према степену стручне 
спреме

Неповољна квалификациона структура незапослених лица 
на евиденцији НСЗ је уочљива, с обзиром да више од 1/4 укупно 
незапослених лица (28,4 %)  има I и II степен стручне спреме и што 
намеће потребу посебних програма за запошљавање ових категорија 
незапослених  лица, као теже запошљивих категорија.
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Преглед стања незапослених лица према стручној спреми

степен 
стручне 
спреме

2011. година (31. 12. 2011.) 2012. година (31. 12. 2012.)

незапослени

структура 
незапослених 

лица по степену 
сс

учешће жена 
у ук. броју 

незапослених 
по степену сс

незапослени

структура 
незапослених 

лица по степену 
сс

учешће жена 
у ук. броју 

незапослених 
по степену ссΣ жене Σ жене Σ жене Σ жене

I 1.012 513 23,2 23,2 50,7 987 487 24,0 24,1 49,3

II 200 104 4,6 4,7 52,0 182 95 4,4 4,7 52,2

III 1.358 532 31,1 24,0 39,2 1.252 459 30,5 22,7 36,7

IV 1.322 793 30,3 35,8 60,0 1.221 696 29,7 34,5 57,0

V 40 2 0,9 0,1 5,0 33 2 0,8 0,1 6,1

VI 216 143 5,0 6,5 66,2 204 133 5,0 6,6 65,2

VII-1 213 126 4,9 5,7 59,2 231 148 5,6 7,3 64,1

VII-2 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 0,0

VIII 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

∑∑ 4.361 2.213 100,0 100,0 50,7 4.111 2.020 100,0 100,0 49,1

Извор:Билтен НСЗ, дец. 2012.
 

 Најзаступљеније категорије незапослених лица су лица са 
III и IV стручне спреме (60,2 % укупног броја), које и бележе највеће 
смањење броја незапослених лица на евиденцији НСЗ у 2012. 
години.

 Такође је карактеристичан раст броја незапослених лица 
са највишим степеном стручне спреме (VI и VII) у 2012. годиниса највишим степеном стручне спреме (VI и VII) у 2012. години

 

Старосна структура незапослених лица

Неповољна старосна структура незапослених на евиденцији 
НСЗ, где је више од половине незапослених лица старије од 40 година 
(46,9 %), такође намеће обавезу израде посебних програма обуке  
и мера за подстицај запошљавања ових категорија незапослених 
лица.

Посебно је карактеристично веће учешће жена у старосним 
категоријама од 30-39 година и више од 40 година, у укупном 
броју незапослених лица, што је последица неадекватне стручне 
оспособљености жена потребама тржишта радне снаге.

Положај Рома на тржишту рада

На евиденцији НСЗ у општини Инђија изјаснила су се 34 лица 
да припадају Ромској популацији, међутим претпоставља се да је 
тај број знатно већи. Роми представљају посебно осетљиву групу 
на тржишту рада. Највећем броју радно способних лица ромске 
националности недостаје адекватно образовање. НСЗ и Општина 
Инђија ће посебну пажњу посветити друштвеној инклузији ове групе 
и то путем организовања Јавних радова, обука ради мотивисања 
незапослених лица ромске популације, за активно тражење посла и 
кроз укључивање у програме активне политике запошљавања.

Слободна радна места и запошљавање

У наредном периоду, поред присутне флуктуације 
запослених лица код активних привредних субјеката, којом се 
перманентно побољшава квалификациона структура запослених 
и смањује просечна старост запослених лица, реализацијом 
нових инвестиционих пројеката нових инвеститора, као што су 
фабрика „Grundfos“, „Embassy“ IT  park-a, фабрике „Energo zelena“, 
SAVABIEN“ и других, очекује се даље значајно смањивање броја 
незапослених лица. 

Имајући у виду најављене потребе нових инвеститора 
за одређеном структуром потребних знања и вештина, које 
незапослена лица морају поседовати, неопходно је прилагођавање 
програма обуке, како кроз редовно школовање, тако и додатне 
едукативне програме, кроз које би се незапослена лица оспособила 
за запошљавање код нових послодаваца.
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Корисници новчане накнаде на основу незапослености

Велики број престанака радног односа које је условљено 
стечајем, ликвидацијом или на други, Законом прописан начин, 
условио је и велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује 
НСЗ. 

На дан 31. 12. 2012. године на евиденцији НСЗ евидентирано 
је 324 корисника новчане накнаде по основу незапослености, која 
износи 4.580.464 динара месечно.

III  ПОЛИТИКА ПОДСТИЦАЈА ЗАПОШЉАВАЊА У 
ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Мере које је предузимала Општина Инђија протеклих година у 
процесу подршке новом запошљавању су, пре свега:

Привлачење нових директних  greenfield и brownfield  •	
инвестиција,
Субвенционисање дела каматне стопе за развој привредних •	
субјеката,
Стручна подршка инвеститорима преко Агенције за економски •	
развој општине Инђија у припреми и изради пројеката за 
реализацију свих облика подстицајних мера Републике Србије 
и АПВ (НИП, Фондови за развој РС и АПВ, и сл.),
Организован едукативни центар и активна улога Општине •	
у реализацији програма додатне едукације за потребе 
послодаваца посебно нових инвеститора,
Успостављење дирекног контакта незапослених лица и •	
заинтересованих послодаваца – пре свега нових инвеститора, 
путем прикупљања информација о структури незапослених 
лица и исказаних потреба послодаваца,
Пружање свих актуелних информација послодавцима у •	
области запошљавања (законска регулатива, подстицаји, и 
др.),
Одобравање субвенција, у складу са Локалним акционим •	
планом запошљавања, послодавцима за ново запошљавање,
Одобравање субвенција у складу са Локалним акционим •	
планом запошљавања, незапосленим лицима за 
самозапошљавање,
Одобравање субвенција у складу са Локалним акционим •	
планом, за запошљавање теже запошљивих категорија 
незапослених лица, младих, Рома и инвалидних лица,
Израда пројеката за организовање јавних радова и учешће •	
у финансирању  јавних радова у циљу подстицаја радног 
ангажовања незапослених лица, и др.

АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Циљеви активне политике запошљавања општине Инђија у 
2013. години,  усмерени су на:

повећање запослености, •	
улагање у људскe ресурсе,  и•	
социјалну инклузију.  •	

Повећање запослености

Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање 
запослености, посебно у реалном  сектору, зависи од повећања не 
само броја, већ и квалитета радних места, односно послова који 
омогућавају запосленим, пре свега социјалну сигурност и услове 
рада у складу са највишим стандардима. 

У том циљу, активна улога Општине на привлачењу нових 
инвестиција, пре свега страних инвеститора, као резултат има 
увођење и примену нових, високих технологија, примену највиших 
стандарда у технолошким процесима, поштовање стандарда 

еколошке заштите окружења и увођења високог степена заштите на 
раду.

У складу са Националним акционим планом, општина Инђија, 
опредељује део буџетских средстава за субвенције за подстицај 
новог запошљавања, и то:

субвенције за самозапошљавање;•	
субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним •	
радним местима;
стручна пракса; •	
стицање практичних знања уз заснивање радног односа; •	
јавни радови.•	

Подршка самозапошљавању

Подршка подразумева пружање стручне помоћи, обуку за 
незапослено лице и субвенцију за самозапошљавање. Средства за 
самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради оснивања 
радње, задруге, или другог облика предузетништва од стране 
незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за 
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему 
радни однос.

Субвенција се у 2013. години одобрава у једнократном износу од 
160.000,00 динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања 
особа са инвалидитетом када се субвенција одобрава у једнократном 
износу од 200.000,00 динара по кориснику.

Субвенције за ново  запошљавање послодавцима

Послодавци који припадају приватном сектору и који 
запошљавају незапослене са евиденције НСЗ, на новоотвореним 
радним местима, могу остварити право на субвенцију за отварање 
нових радних места. 

Изузетно, уколико се на новоотвореним радним местима 
запошљавају особе са инвалидитетом, субвенцију могу користити 
и послодавци из јавног сектора.

Висина субвенције у 2013. години, према степену развијености 
јединица локалне самоуправе,  за општину Инђија (која је сврстана у 
II групу, са степеном развоја у распону од 80% до 100% републичког 
просека), износи 100.000,00 динара по кориснику.

У случају да послодавац запошљавања особе са инвалидитетом 
висина субвенције у општини Инђија, износи 150.000,00 динара по 
кориснику.

Програми оспособљавања за самосталан рад

Програм стручне праксе - стицање практичних знања и 
вештина за самосталан рад у струци без заснивања радног односа, 
ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног 
испита у складу са законом или општим актом послодавца.

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства 
у струци са најмање средњим образовањем, без обзира на године 
живота.

Програм приправника - оспособљавање за самосталан рад 
у струци заснивањем радног односа ради стицања искуства за 
полагање приправничког односно стручног испита у складу са 
законом или општим актом послодавца.

Програм је намењен младим незапосленим лицима са средњим, 
вишим или високим образовањем, без радног искуства у струци.

Послодавац заснива радни однос са незапосленим лицем и 
остварује право на накнаду трошкова зараде за укључена лица у 
дужини трајања програма.

Јавни радови

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
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теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног 
интереса.

У 2013. години организоваће се јавни радови у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности; 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и 
заштите животне средине и природе.

Право учествовања у поступку организовања јавних радова 
у 2013. години имају органи јединица локалне самоуправе, јавне 
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, 
задруге и удружења.

Средства намењена за организовање јавних радова користе се 
за накнаду трошкова зарада незапослених лица укључених у јавне 
радове и трошкова спровођења јавних радова. Трошкови зарадe 
не могу бити нижи од минималне зараде утврђене у складу са 
прописима о раду а одређују се у зависности од степена образовања 
лица и расположивих средстава за ову меру.

Обуке на захтев послодавца

Стицање додатних знања и вештина потребних за обављање 
послова на конкретном радном месту, на захтев послодавца, 
уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним 
знањима и вештинама или на иницијативу незапосленог лица које је 
успоставило контакт са послодавцем код кога ће се обучавати.

Обавеза послодавца је да заснује радни однос са лицем које 
заврши обуку (уз могућност да, на основу поднетог образложеног 
захтева, са лицем заснује радни однос и за време трајања обуке).

Овај програм може да се реализује истовремено са субвенцијом 
послодавцу за отварање новог радног места, под истим условима 
под којима се та субвенција остварује без програма обуке на захтев 
послодавца.

Мере подстицаја  запошљавања  особа са инвалидитетом

Мере подстицаја  запошљавања  особа са инвалидитетом, 
спроводе се као део процеса целокупне рехабилитације појединца, 
ради повећања нивоа запошљивости или запошљавања особа са 
инвалидитетом, у циљу и социјалног укључивања, пре свега кроз 
напред наведене мере приоритетног одобравања увећаних субвенција 
послодавцима који запошљавају особе са инвалидитетом.

Социјална инклузија

Одређени број грађана Србије налази се на самој маргини 
друштва без могућности да постане продуктиван део друштвене 
заједнице. Њима је готово онемогућен  приступ институцијама, 
органима власти и процесима доношења одлука, што утиче 
на њихов појачан осећај немоћи и немогућности да утичу на 
сопствени живот. Најчешће је то последица недостатка основних 
знања, али и немогућности за доживотним учењем, сиромаштва, 
и дискриминације по различитим основама. Оваква социјална 
искљученост удаљава појединце, али и групе становништва од 
могyћности за запослење и остваривање прихода. Деловањем на 
факторе који доводе до друштвене искључености и маргинализације 
одређених етничких и других група, најчешће се поправља њихов 
положај, али и продуктивност и положај друштва у целини.

Имајући у виду наведене чињенице, овим категораијама лица 
се омогућава, у складу са критеријумима Националног акционог 
плана, приоритет у одобравању субвенција и значајно виши обим 
субвенција. 

Резултати мера политике активног запошљавања у 2012. 
години

У току 2012. године, у општини Инђија су реализоване 
мере подстицаја запошљавања,  по Споразуму са Покрајинским 
секретаријатом за рад, запошљавање и родну равноправност,  
што је резултирало запошљавањем 22 незапослена лица код 9 
послодаваца.

Мере подстицаја запошљавања по Споразуму са НСЗ у 2012. 
години, нису реализоване, пре свега због недовољног прилива 
планираних општинских буџетских средстава. 

Преглед планираних и одобрених средстава и број 
новозапослених лица у 2012. години, уз одобравање субвенција  по 
програму Акционог плана запошљавања општине Инђија, дат је у 
следећој табели:

Преглед спроведених програма или мера активне политике 
запошљавања у 2012. години

Ред. 
број

Основ за 
коришћење  

подстицајних 
средстава

Буџет 
општине 
Инђија

Одобрена 
средства

Укупна 
планирана  
средства за 
2012. год.

Одобрени 
износ 

субвенција

Број 
посло-
даваца

Број лица 
обухваћених 

мерама 
подстицаја

I Споразум са ПСРЗ број 117-10-2/2012-03 од 28. 02.2012. године

1. Запошљавање 
приправника 920.000,00 900.000,00 1.820.000,00 1.988.821,86 3 5

2. Запошљавање 
стручна пракса 920.000,00 900.000,00 1.820.000,00 1.832.500,00 5 7

3. Јавни радови 600.000,00 580.000,00 1.180.000,00 1.111.769,40 1 10

4. Обуке 100.000,00 20.000,00 120.000,00 0 0 0

Укупно 2.540.000,00 2.400.000,00 4.940.000,00 4.933.091,26 9 22

II Споразум  са  НСЗ број 0040-101-203/12 од 20. 03. 2012. године

1. За ново 
запошљавање 500.000,00 75.000,00 575.000,00 0 0 0

2. Самозапошљавање 960.000,00 144.000,00 1.104.000,00 0 0 0

Укупно 1.460.000,00 219.000,00 1.679.000,00 0 0 0

III Укупно I+II 4.000.000,00 2.619.000,00 6.619.000,00 4.933.091,26 9 22

IV  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Акционим планом, за реализацију мера активне политике 
запошљавања у 2013. години, планира се укупан износ потребних 
средства од  8.770.000,00  динара.

Одлуком о буџету за 2013. годину („Службени лист Општине 
Инђија“ број 12/12), Општина Инђија је  за подстицаје запошљавању 
определила износ од 4.500.000,00 динара, односно 51,31 %  укупно 
планираних средстава, за реализацију мера утврђених  овим 
Акционим планом.

Национални акциони план запошљавања за 2013. годину 
(„Службени гласник РС“ 117/12), дефинише критеријуме за учешће 
у финансирању из републичког буџета, програма или мера 
активне политике запошљавања, предвиђених локалним акционим 
планом.

Такође, Акционим планом АП Војводине дефинишу се 
критеријуми за учешће у финансирању из буџета АП Војводине, 
програма или мера активне политике запошљавања, предвиђених 
локалним акционим планом.

У складу са наведеним актима, општина Инђија планира 
да по расписаним јавним позивима Министарства финансија и 
привреде и Покрајинског секретаријата за привреду,  запошљавање 
и равноправност полова, обезбеди средства за суфинасирање 
програма или  мера активне политике запошљавања, утврђене 
локалним акционим планом за 2013. годину, у износу од 4.270.000,00 
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динара, односно 48,69 % укупно планираних средстава.

Распоред укупно планираних средстава за реализацију мера 
активне политике запошљавања у општини Инђија у 2013. години 
је:

План мера активне политике политике запошљавања и обима 
средстава за доделу субвенцијау 2013. години

Редни 
број

Програм или мера 
активне политике 

запошљавања

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани 
обухват 

лица
Буџет 

Општине 
Инђија

Учешће 
%

 Покрај. секрет. 
за привреду,  

запошљавање и 
равноправност 

полова

Учешће 
% УКУПНО

1.     Ново запошљавање 320.000 53,33 280.000 46,67 600.000 6

2.     Самозапошљавање 820.000 51,25 780.000 48,75 1.600.000 10

3.     

Стручна пракса 
- ради стицања 

практичних 
знања и вештина 

за самосталан 
рад у струци без 

заснивања радног 
односа

1.225.000 51,04 1.175.000 48,96 2.400.000 10

4.     Запошљавање 
приправника 1.275.000 51,00 1.225.000 49,00 2.500.000 7

5.     Јавни радови 765.000 51,00 735.000 49,00 1.500.000 30

6.     Обуке 95.000 55,88 75.000 44,12 170.000 10

Укупно у 2013. години 4.500.000 51,31 4.270.000 48,69 8.770.000 73

V  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Носиоци активности у поступку реализације програма или мера 
утврђених  Акционим планом општине Инђија за 2013. годину  су 
Савет за запошљавање општине Инђија и  Агенција за економски 
развој општине Инђија у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање. 

Одлуке о расписивању јавног позива за доделу субвенција за 
пoдстицај запошљавања и одлуке о додели субвенција, доноси 
Председник општине уз претходно прибављено мишљење 
Локалног савета за запошљавање.

Агенција за економски развој општине Инђија је у обавези да 
о спровођењу Акционог плана достави извештај Локалном савету 
за запошљавање општине Инђија и Општинском већу  општине 
Инђија,  најмање једном  годишње.

Oвај Акциони план објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈЕ
Број: 10-2/2013-I     Председник
Датум: 14.фебраур 2013.године
Инђија     Александар Ковачевић,с.р.

13

На основу члана 37. став 1. тачка 18.  Статута општине Инђија  
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и 

„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став 
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“; 
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                          
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
КРЧЕДИН

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута  
Месне заједнице Крчедин, број 15/13, коју је донео Савет месне 
заједнице Крчедин на седници одржаној 24. јануара 2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-35/2013-I    Председник,
Дана,14.фебруара 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

14

На основу члана 37. став 1. тачка 18.  Статута општине Инђија  
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и 

„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став 
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“; 
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                          
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута  
Месне заједнице Инђија, број 42/2013, коју је донео Савет месне 
заједнице Инђија на седници одржаној 31. јануара 2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-36/2013-I   Председник,
Дана,14.фебруара 2013. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

15

На основу  члана 32.став1.тачка 9 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 ) , члана 42.став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ), члана 37. 
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист општине 
Инђија“, бр.1/12 и 7/12) и члана 30. став 2. и 3.Одлуке о оснивању 
Јавнног предузећа  за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија („Службени лист општина Срема“ 
бр.2/2010), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ                                                                                                               

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 
ИНЂИЈА

I

Владица Драгосављевић из Инђије, разрешава  се функције 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за сакупљање и 
одлагање отпада и одржавање депонија  „Ингрин“ Инђија, са  14. 
фебруаром 2013.године, због истека мандата.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-37/2013-I   Председник,
Дана,14.фебруара 2013.године
И н ђ и ј а      Александар Ковачевић,с.р.
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На основу  члана 32.став1.тачка 9 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07 ) , члана 42.став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12 ), члана 37. 
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист општине 
Инђија“, бр.1/12 и 7/12) и члана 30. став 2. и 3.Одлуке о оснивању 
Јавнног предузећа  за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија („Службени лист општина Срема“ 
бр.2/2010), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 
ИНЂИЈА

I

Владица Драгосављевић из Инђије, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање 
отпада и одржавање депонија  „Ингрин“ Инђија, почев од 15. 
фебруара 2013. године.

II

Мандат именованог траје до шест месеци.

III

Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена 
Уговором о раду закљученим између Управног одбора Јавног 
предузећаза сакупљањеи одлагање отпада и одржавање депонија  
„Ингрин“ Инђија и именованог в.д. директора.

Вршилац дужности директора заснива радни однос на одређено 
време.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-38/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана, 14.фебруара 2013.године
И н ђ и ј а      Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Службени лист општина Срема“ број 19/06) и 
члана 37. став 1. тачка 18. Статута општине  Инђија („Службени лист 
општина Срема“ бр. 16/08 и 23/0816/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина општине Инђија 
на седници одржаној дана 14.фебруара 2013. године, донела је

РШЕЊЕ                                                                                                                   
O РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

I

Разрешава се Комисија за спровођење поступка јавног надме-
тања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини због истека мандата и то у следећем саставу:

Председник Комисије:
1.Синиша Филиповић
Чланови Комисије:
1. Милован Ерор,
2. Бранислава Лазаревић,
3. Милан Купрешанин,
4. Драган Јанковић,
5. Дејан Дмитровић и
6. Вера Каплар.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-39/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана:14.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Службени лист општина Срема“ број 19/06) и 
члана 37. став 1. тачка 18. Статута општине  Инђија („Службени лист 
општина Срема“ бр. 16/08 и 23/0816/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина општине Инђија 
на седници одржаној дана 14.фебруара 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

I

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

II

Комисија се састоји од председника и  6 чланова и то:
Председник Комисије:
1.Синиша Филиповић
Чланови Комисије:
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1. Милован Ерор,
2. Бранислава Лазаревић,
3. Милан Купрешанин,
4.Tања Пјевац,
5. Дејан Дмитровић и
6. Вера Каплар.
Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период 

од годину дана.

III

Задатак Комисије из тачке   I   овог Решења је прикупљање 
писаних понуда и њихово јавно отварање, односно прикупљање 
пријава за јавну лицитацију и спровођење поступка јавне 
лицитације, вођење записника и давање предлога  одлуке о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику 
општине.Комисија токође изма задатак да прати извршење Одлука 
и Уговора о закупу, као и да даје предлоге и мишљења Надлежном 
ограну по захтевима закупаца.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-40/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана:14.фебраура2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37.став 1.тачка 18. Статута општине Инђија 
(«Службени лист општина Срема», број:16/08, 23/08 и 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“ бр. 1/12) и члана 7.  Одлукe о дану 
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“, број:42/2010), 
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној14.фебруара 
2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА

I

Биљана Пешут, разрешава се дужности члана Комисијe за 
доделу општинских признања.

II

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Инђија». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број:02-41/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,14.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а    Aлександар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37.став 1.тачка 18. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема», број:16/08, 23/08 и 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“ бр. 1/12) и члана 7.  Одлукe о дану 
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“, број:42/2010), 
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној14.фебруара 
2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА

I

Јојић Зорица из Инђије  именује се за члана Комисијe за доделу 
општинских признања.

II

Мандат именованог члана  траје до истека мандата Комисије.

III

Задатак Комисије утврђен је одредбама Одлуке о дану општине 
Инђија  и општинским признањима («Службени лист општина 
Срема», број:42/2010).

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број:02-42/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,14.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а     Aлександар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 72/09 и 56/11)и члана  37. 
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени лист општина 
Срема2, број:16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист општине Инђија“ 
бр. 1/12), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

I

Дужности члана  Управни одбор Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија, разрешава се Бранка Ђаниш - Максић, која је у састав 
истог именована из реда запослених Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија, бр.7/12).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

Образложење:

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 20.07.2012.
године, својим решењем број: 02-175/2012 именовала је у састав 
Управног одбора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија из 
реда запослених Бранку Ђаниш - Максић  на мандатни период од 
четири године.

Поступајући по мерама просветног инспектораВаспитно 
– образовно веће Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија 
на седници одржаној 04. фебруара 2013.године, покренуло је 
поступак разрешења Бранке Ђаниш – Максић дужности члана 
Управног одбора из разлога што именована не испуњава услов за 
члана Управног одбора из реда запослених, јер има дете које похађа 
васпитно -  образовни програм ове Установе ина тај начин би могла 
да заступа интересе две структуре – запослених и родитеља, што 
је у супротности са чланом 54. став 11. тачка 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 
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и 52/11).

Сагласно наведеном, а на основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања, ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:02-43/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана:14.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а                                                    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања(“Службени гласник РС”, број: 72/09 и 56/11)и члана  37. 
став 1. тачка 9. Статута општине Инђија(„Службени лист општина 
Срема2, број:16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист општине Инђија“ 
бр. 1/12), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

I

У састав Управног одбораПредшколске установе „Бошко Буха“ 
Инђија, из реда запослених именује се Драгана Зинаић.

II

Мандат именованог члана траје до истека мандата Управног 
одбора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:02-44/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана:14.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУЈЕДНОГ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Инђија, разрешава се САЊА ДИВНИЋ, којаје у састав 
наведеног Школског одбора  именована из реда локалне самоуправе  
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинеИнђија”.

Образложење

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 
2010. године, Решењем број:02- 87/2010-I у састав Школског одбора 
Основне школе „Јован Поповић“ Инђија  именовала је из реда 
локалне самоуправеДивнић Сању. 

Просветни инспрктор својим дописом бр. 614-1-40/2013-IV-3 
од 23.01.2013. године, констатовао је и обавестио је Скупштину 
општине да  Сања Дивнић не испуњава услов за члана Школског 
одбора с обзиром има дете које похађа  ову Школу и из тих разлога  
би могла да заступа интересе две структуре – локалне самоуправе и 
родитеља што је у супротности са чланом 54. став 11. тачка 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11)

Комисија за кадровска и административна питања на седници 
одржаној 06.фебруара 2013.године, на основу наведеног обавештења 
Просветног инспектораи наведених чињеница утврдила је предлог 
да се Сања Дивнић разреши дужности члана Школског одбора .

Сагласно наведеном,  ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-45/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА

I

У састав Школског  одбора Основне школе „Јован Поповић“ 
Инђија, из реда локалне самоуправе именује се Драгана Бановић из 
Инђије. 

II

Мандат именованихчланова траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе „Јован Поповић“ Инђија.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-46/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Петар 
Кочић“ Инђија, разрешавају  се следећи чланови:

- БРАНИСЛАВ ДЕНЧИЋ, који је у састав наведеног Школског 
одбора  именован из редазапослених  Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 21/2010) и

- ЈОВАНКА МИЉКОВИЋ,која је у састав наведеног Школског 
одбора именована Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 21/2010) из реда  локалне 
самоуправе.

II

Ово Решење објавити у “Службеном листу општинеИнђија”.
Образложење
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 

2010. године, Решењем број:02-89/2010-I у састав Школског 
одбора Основне школе „Петар Кочић“  Инђија  именовала је из 
реда запослених Денчић Бранислава и из реда локалне самоуправе 
Јованку Миљковић. 

Просветни инспектор је својим дописом број 614-1-40/2013-
IV-03 од 23.01.2013.године констатовао да  Бранислав Денчић  не 
испуњава услов за члана Школског одбора с обзиром да има дете 
уписано у први разред ове Школе  и могао би да заступа интересе 
две структуре – запослених и родитеља што је у супротности са 
чланом 54. став 11. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11).

Наставничко веће Основне школе Петар Кочић“ Инђија на 
седници одржаној 26.12.2012. године, предложило је да се Бранислав 
Денчић разреши дужности члана Школског одбора и уместо њега 
из реда запослених именује друго лице.

Просветни инспектор је такође, дописом број 614-1-40/2013-
IV-03 од 23.01.2013.године констатовао и обавестио  Скупштину 
општине да Јованка Миљковић не испуњава услове за члана 
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија из разлога 
што има дете које похађа први разред ове Школе  и да би због тога  
могла  да заступа интересе две структуре – локалне самоуправе и 
родитеља што је у супротности са чланом 54. став 11. тачка 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11).

Комисија за Кадровска и административна питања на седници 
одржаној 06.фебруара 2013.године, поступајући по налазу и мерама 
просветног инспектора, утврдила је предлог за разрешење члана 
Школског одбора именованог из реда локалне самоуправе, Јованке 
Миљковић.

Сагласно наведеном, а на основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања, ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-47/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА

I

У састав Школског  одбора Основне школе „Петар Кочић“ 
Инђија, именују се 

из реда локалне самоуправе Сања Дивнић и•	
из реда запослених Слободанка Опарница. •	

II

Мандат именованихчланова траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе „Петар Кочић“ Инђија.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-49/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара  2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Душан 
Јерковић“ Инђија, разрешава се  Весна Бунијевац, која је у састав 
наведеног Школског одбора  именована из реда локалне самоуправе  
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија”.
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Образложење

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 
2010. године, Решењем број:02- 85/2010-I у састав Школског одбора 
Основне школе „Душан Јерковић“  Инђија  именовала је из реда 
локалне самоуправе Весну Бунијевац. 

Просветни инспрктор својим дописом бр. 614-1-40/2013-IV-3 
од 23.01.2013. године, констатовао је и обавестио је Скупштину 
општине да  Весна Бунијевац не испуњава услов за члана Школског 
одбора с обзиром да је члан Управног одбора ЈП за информисање 
„РТИ“ Инђија, што је у супротности са чланом 54. став 11. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број:72/09 и 52/11)

Комисија за кадровска и административна питања на седници 
одржаној 06.фебруара 2013.године, на основу обавештења 
просветног инспектора и наведених чињеница,предложила је 
Скупштини општине да Весну Бунијевац разреши дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Инђија.

Сагласно наведеном,  ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-48/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА

I

У састав Школског  одбора Основне школе „Душан Јерковић“ 
Инђија, из реда локалне самоуправе именује се Слободанка 
Јузбашић из Инђије.

II

Мандат именоване траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе „Душан Јерковић“ Инђија.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинеИнђија”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-50/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 

„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ 
СЛАНКАМЕН

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Др Ђорђе 
Натошевић“ Нови Сланкамен, разрешавају се

СНЕЖАНА ШОЛАЈА, која је у састав наведеног Школског •	
одбора  именован из реда локалне самоуправе  Решењем 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 21/2010) и
ЂОРЂЕ МИЋИЋ,  који је у састав наведеног Школског одбора  •	
именован из реда родитеља  Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 21/2010) и
ВЕСЕЛИНКА МЕДИЋ АЛ-ХАМАСХИ, која је у састав •	
наведеног Школског одбора  именована из запослених  
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Инђија”.

Образложење

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 
2010. године, Решењем број:02-100 /2010-I у састав Школског 
одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“  Нови Сланкамен 
именовала је из реда локалне самоуправе Шолаја Снежану, из реда 
родитеља Мићић Ђорђа и из реда запослених Веселинку Медић 
Ал-Хамасхи.

Просветни инспрктор дописом бр. 614-1-40/2013-IV-3 од 
23.01.2013. године и директор Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
из Новог Сланкамена својим дописом бр. 42 од 23.01.2013. године, 
обавестили су Скупштину општине да  Снежана Шолаја не 
испуњава услов за члана Школског одбора с обзиром има дете које 
похађа  ову Школу и из тих разлога  би могла да заступа интересе две 
структуре – локалне самоуправе и родитеља што је у супротности са 
чланом 54. став 11. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11).

Поступајући по налазу просветног инспрктора Комисија за 
кадровска и административна питања на седници одржаној 06. 
фебруара 2013.године, утврдила је предлог за разрешење Шолаја 
Снежане дужности члана Школског одбора наведене Школе.

Поступајући по налазу i merama просветног инспектора Савет 
родитеља Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија на 
седници одржаној дана 23. новембра 2012. године предложио је 
Скупштини општине да Мићић Ђорђа разреши дужности члана 
Школског одбора из разлога што је истом престао основ по којем је 
именован за члана Школског одбора испред родитеља, јер je исписао 
дете из ове Школе.С обзиром да именовани нема дете које похађа  
ову Школу, тона основу члана 54. став 10. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 
52/11)исти не може да буде  члан Школског одбора испред Савета 
родитеља.

Наставничко веће основне Школе „Др Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сланкамен на седници одржаној 24. децембра 2012. године, 
констатовало је да је Веселинка Медић Ал-Хамасхи због одласка у 
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пензију престала да ради у овој Школи, чиме је престао и основ по 
којем је именована за Школског одбора, те је Наставничко веће као 
овлашћени предлагач, покренуло поступак за разрешење.

Сагласно наведеном,  ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-52/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14.фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ 
СЛАНКАМЕН

I

У састав Школског  одбора Основне школе „Др Ђорђе 
Натошевић“ Нови Сланкамен именују се:

из реда локалне самоуправе именује се Сава Цабунац,•	
из реда родитеља родитеља Радмила Петковић и•	
из реда запослених Лидија Лукић.•	

II

Мандат именованихчланова траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-53/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама системаобразовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

I

Дужности члана Школског  одбора Гимназије у Инђији 
разрешавају се:

АЛЕКСАНДРА ВУЧЕНОВИЋ и НАДА ЏАМИЋ ШЕПА, •	
које су у састав наведеног Школског одбора  именоване из 
реда запослених Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 21/2010) и
АЛЕКСАНДРА РАЂЕНОВИЋ којаје у састав наведеног •	
Школског одбора  именована из реда локалне самоуправе 
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у “Службеном листу општинеИнђија”.

Образложење

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 2010. 
године, Решењем број:02-102 /2010-I, у састав Школског одбора 
Гимназије у Инђији именовала је из  реда запослених Александру 
Вученовић и Наду Џамић Шепу и из реда локалне самоуправе 
Александру Рађеновић, на мандатни период од четири године. 

Наставничко веће Гимназије поступајући по налогу мера 
просветног инспрктора  на седници одржаној дана 01.фебруара 2013.
године, покренуло је поступак разрешења Вученовић Александре и 
Наде Џамић Шепа из састава Школског одбора,из разлога што имају 
децу која похађају ову Школу  и  могле би да заступају интересе 
две структуре – запослених и родитеља што је у супротности са 
чланом 54. став 11. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11).

Комисија за Кадровска и административан питањапоступајући 
по налогу мера просветног инспрктора  на седници одржаној дана 
06.фебруара 2013.године, предложила је Скупштини да Александру 
Рађеновић разреши дужности члана  Школског одбора Гимназије, 
из разлога што је иста именована и за члана Управног одбора ЈКП 
„Комуналац“ Инђија, што је у супротности са чланом 54. став 
11. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11).

Сагласно наведеном,  ваљало је донети Решење као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-54/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

I

У састав Школског  одбора Гимназије у Инђијиименују се:
из реда запослених именују:

Жељка Влаовић, професор руског језика и књижевности и•	
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Снежана Стећук, професор историје и•	

из реда локалне самоуправе
Владимир Петровић.•	

II

Мандат именованих члана траје до истека мандата Школског 
одбора Гимназије у Инђији.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-55/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“БЕШКА

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Браћа 
Груловић“ Бешка, разрешава сеВОЈИСЛАВ МЕХАНЏИЋ, који је 
у састав наведеног Школског одбора  именован изреда запослених  
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинеИнђија”.

Образложење

Скупштина општине Инђија је, на предлог Наставничког већа  
ОШ „Браћа Груловић“ Бешка , својим Решењем 02-91/2010-I („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 21/2010) именовала Војислава Механџића 
за члана Школског одбора, из реда запослених, на мандатни период 
од четири године.

ОШ „Браћа Груловић“ Бешка поднела  је дана 09.01.2013.године     
предлог Скупштини општине Инђија бр. 14/2 , који је прецизирала  
поднеском од 15.01.2013.године, за разрешење Војислава Механџића 
са дужности члана Школског одбора, из реда запослених.

Према наводима горе наведениг  предлога-поднеска, на седници 
Школског  одбора од 18.12.2013.године је констатовано да именовани 
редовно не извршава своју дужност члана Школског одбора, те 
да због изостанака , а посебно због појаве што  на седницама овог 
органа заступа своје личне ставове, а не ставове Наставничког већа,  
такво  његово понашање доводи у питање  рад и функционисање 
овог органа, те и установе у целини. 

Увидом у Записник са 18. Седнице Школског одбора бр. 1104  
од  19.12.2012.године под тачком „Разно“ утврђено је да је питање 
извршавања дужности члана Школског одбора Војислава Механџиђа 
било на дневном реду тог органа , те да су у дискусији учествовали 

заменик председника Школског одбора  и остали чланови, да је 
констатовано да запослени Механџић у „последње време“ не долази 
редовно на седнице тог органа, да је таква појава неприхватљива,  не 
само за оне чланове  који своју дужност извршавају савесно, већ и 
за школу , јер представља вид опструкције  у функционисању  и 
раду органа, односно  установе. Такође је постављено питање да 
ли именовани на начин  на који иступа са својим ставовима заступа 
своје личне интересе, или ставове колектива, те да се по том питању 
преиспита његово чланство у органу управљања, па и статус у 
школи.Према наводима  предметног Записника, Школски одбор 
је донео закључак  - да се у складу са законом предузму неопходне 
мере и уколико је потребно именовани разреши дужности члана 
Школског одбора.

Увидом у Записник са 5.седнице Наставничког већа  констатовано 
је  да је директор  школе упознала чланове Наставничког већа 
са иницијативом Школског одбора за разрешење Војислава 
Механџића,уз образложење како је наведено. Такође, из записника  
следи  да је именовани изјавио да није долазио на састанке, али да у 
томе не види неодговоран однос у раду. Према наводима записника 
именовани је упозораван на самој седници, прекидао је директора 
у току речи и излагања, те је до краја  на предметној седници 
прекинута расправа, након чега је Наставничко веће пришло 
радњама предлагања другог кандидата за члана Школског одбора из 
реда запослених.

Из претходног следи  да се са  описаним  поступањем , 
независно од  кога потиче ,  Школски одбор   доводи у  ситуацију 
бављења члановима Школског одбора, а не надлежностима 
прописаним законом ,  да  овакав модел  понашања   задржава  овај 
орган у свом раду,  те да то као појава   води ка  стварању амбијента 
неодговорности.

Према  Закону о осноавама система образовања и васпитања, 
члану  55. став 3. тачка 2.Скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешава , пре истека мандата, поједине чланове , укључујући 
и председника,  ако члан органа управљања неоправданим 
одсуствовањем или несавесним радом онемогућава рад органа.  

Како из изведених доказа проистиче да именовани  својим  
недоласцима које није ни покушао да оправда ,  иступањима на 
начин на који је  у записнику описано , те и личним ставовима, ван 
контекста Наставничког већа манифестује  несавестан приступ 
својим дужностима члана Школског одбора , то је у сврху спречавања 
последица на будући рад овог органа за Наставничко веће било 
неопходно  прићи  радњама предлагања другог кандидата за члана 
Школског одбора из реда запослених,те је на основу  члана  55. став 
3. тачка 2.Закона о осноавама система образовања и васпитања,  
ваљало донети и Решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-63/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
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донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“БЕШКА

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „Браћа 
Груловић“ Бешка, разрешава сеСТАМЕНКОВИЋ МИРОЉУБ, 
који је у састав наведеног Школског одбора именован изреда 
родитеља  Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 21/2010).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија”.

Образложење

Скупштина општине Инђија је, на предлог  Савета родитеља  
ОШ „Браћа Груловић“ Бешка , својим Решењем02-91/2010-I 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 21/2010) именовала Стаменковић 
Мирољуба  за члана Школског одбора, из реда родитеља , на 
мандатни период од четири године.

 ОШ „Браћа Груловић“ Бешка поднела  је дана 30.01.2013.
године предлог Скупштини општине Инђија бр.116,  за разрешење 
Стаменковић Мирољуба   са дужности члана Школског одбора, из 
реда родитеља.

Према наводима горе наведениг  предлога-поднеска, на седници 
Школски одбор од 18.12.2013.године је констатовано да именовани 
већ дуже време врши вербални притисак на запослене, омаловажава 
рад и професионалност наставника, разредног старешине , других 
запослених, те и других ученика, подржавајући  при  томе и 
величајући рад и резултате сопственог детета, што све указује на 
несавесно и пристрасно обављање дужности члана Школског 
одбора. Према наводима из поднеска Основне школе, именовани 
таквим својим понашањем и ставовима ствара конфузију и  доводи 
у питање  рад и функционисање овог органа, те и установе у целини.  
О претходном је информисан и предлагач-Савет родитеља који 
је једногласно донео закључак којим је предложено разрешење 
именованог. 

Увидом у Записник са треће  седнице Савета родитеља бр. 
71  од  22.01.2013.године у оквиру допуњеног дневног реда следи 
да је на тој седници вођена расправа о поступцима именованог у 
току и након доделе Светосавске повеље. Из записника следи да је 
именовани био врло заинтересован да се ова награда додели управо 
његовој ћерци, с обзиром на број диплома, али да је Наставничко 
веће, као надлежни орган предложило другог кандидата.

Полазећи од тога како би у конкретној ситуацији  требало 
да поступи  члан Школског одбора који ту дужност обавља на 
савестан начин, нађено је да би  пожељно понашање, понашање 
на савестан начин налагало уздржавање од родитељских жеља и 
интереса и препуштање надлежним органима да доносе одлуку, без 
испољавања личних ставова заинтересованог појединца, који је у 
исто време и члан органа школе.

Међутим, из Записника произлази да именовани не само да се 
није уздржавао од личних ставова, већ је потенцирао да Наставничко 
веће поново заседа по том питању, иако је овај орган већ одлучио, те 
да се у конкретном случају примени  Правилник о наградама, којим 
актом се уошпште и не регулише додела ове врсте признања, чиме је 
именовани прекорачио оквир непристрасног и савесног понашања 

као члана Школског одбора , што је имало за последицу да се Савет 
родитења, а и Школски одбор баве,  личним жељама само једног 
родитеља, уместо питањима која су општа и тичу се интереса свих 
ученика.

 Из претходног следи   да  овакав модел  понашања   задржава   
органе у свом раду ,  те да то као појава   води ка  стварању амбијента 
неодговорности.  

Према  Закону о осноавама система образовања и васпитања, 
члану  55. став 3. тачка 2.Скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешава, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника,  уколико члан органа управљања, између осталог, 
несавесним радом онемогућава рад органа.  

Како из изведених доказа проистиче да именовани  својим   
иступањима на начин на који је то наведено  и  описано, те и личним 
ставовима, ван контекста ставова  Савета родитеља, манифестује  
несавестан приступ својим дужностима члана Школског одбора, то 
је у сврху спречавања последица на будући рад овог органа, за Савет 
родитеља било неопходно  прићи  радњама предлагања другог 
кандидата за члана Школског одбора из реда родитеља,те је на основу  
члана  55. став 3. тачка 2.   Закона о осноавама система образовања и 
васпитања,  ваљало донети  Решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом Управном суду Београд, у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-64/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 14. фебруара2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА

I

У састав Школског  одбора Основне школе „Браћа Груловић“ 
Бешкаименују се:

из реда родитеља Кугли Золика  и•	
из реда запослених  Анђелка Обрадовић. •	

II

Мандат именованихчлановатраје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе „Браћа Груловић“ Бешка.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-65/2013-I   Председник,
Дана:14.фебраура  2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ 
ИНЂИЈА

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Јавног комуналног  предузећа  
„Комуналац“ Инђија и то:

Грмуша Слободану–  председнику,1. 
ЧикошБраниславу–  члану,2. 
Ружици Ђумић –члану.3. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-56/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Јавног комуналног  предузећа  
„Водовод и канализација“ Инђија и то:

Пувача Бошку–  председнику,1. 
Љубинковић Дарку–  члану,2. 
Умићевић Гини  – члану.3. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-57/2013-I   Председник,
Дана:14. фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНГАС“ ИНЂИЈА

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Јавног предузећа  „ИНГАС“ 
Инђија и то:

Харасим Перици–  председнику,1. 
Кантар Милораду–  члану,2. 
Додер Дејану  – члану.3. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-59/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 

ИНЂИЈА

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за сакупљање 
и одлагање отпада и одржавање депонија  „Ингрин“ Инђија и то:

Бањац Ненаду–  председнику,1. 
Јовић Миловану–  члану.2. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-60/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године, донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РТИ“ 

ИНЂИЈА

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за 
информисање „РТИ“ Инђија и то:

Суботић Лончаревић Здравки–  председнику,1. 
Драгин Александру–  члану,2. 
Тртица Јелени - члану.3. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-61/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  66. став 1.   Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.119/12) и члана  37.став1.  тачка 
9  Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“ 
број:16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12 ), Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
14.фебруара 2013.године донела је 

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП

I

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.119/12), дана 25. децембра 2012.године,  престаје  
мандат члановима Надзорног одбора Дирекције за изградњу 
општине Инђија и то:

Кривошија Драгану–  председнику,1. 
Вукобрат Александру–  члану,2. 
Ђуровић Ненаду - члану.3. 

II

Ово   Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-62/2013-I   Председник,
Дана:14.фебруара 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

42

На основу члана 55. став 1. тачка 3. и 12. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12), члана 3. став 
2. Одлуке о стипендирању студената („Службени лист општина 
Срема“, број 24/07, 40/08, 33/09 и 42/09) и члана 9. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину („Сл. лист општине Инђија“, број 
12/2012),

Председник општине Инђија, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Из средстава буџета општине Инђија за 2013. године 
стипендираће се 50 (словима: педесет) студената са територије 
општине Инђија.

II

Висина стипендије износи 10.000,00 (десетхиљададинара) 
на месечном нивоу и исплаћује се за 10 (десет) месеци у току 
календарске године.

III

О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности и Одељење за привреду и финансије Општинске управе 
општине Инђија.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број:67-1/2013-II   Председник,
25.01.2013. године
И н ђ и ј а                                 Петар Филиповић,с.р.
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15
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35

16
Решење о именовању вршиоца дужности  директора 
Јавног Предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија

35

17
Решење o разрешењу Комисије за спровођење 
поступка Јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини

35

18
Решење о образовању Комисије за спровођење 
поступка Јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини

36

19 Решење о разрешењуједног члана Комисије за 
доделу општинских признања 36

20 Решење о именовању једног члана Комисије за 
доделу општинских признања 36

21 Решење о разрешењу једног члана Управног одбора 
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија 36

22 Решење о именовању једног члана Управног одбора 
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23 Решење о разрешењу једног  члана Школског 
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27 Решење о разрешењу једног  члана Школског 
одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Инђија 38

28 Решење о именовању једног  члана Школског 
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