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На основу члана 2. став 3. тачка 2., члана 4. став 1.
и члан 9. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/11) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(“Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 01.априла 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О САКУПЉАЊУ И ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Члан 1.
Овом одлуком прописују се начин и услови
организовања послова у вршењу комуналне делатности
сакупљања и одвођења атмосферских и површинских
вода, са површина јавне намене на територији насељених
места општине Инђија, и уређују се друга питања од
значаја за обављање ове комуналне делатности.
Члан 2.
Комунална делатност сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, обухвата послове сакупљања и одвођења
атмосферских и површинских вода са површина
јавне намене системом атмосферске канализације,
као и послове евиденције, одржавања и унапређења
комуналних објеката система атмосферске канализације.
Члан 3.
Комунална делатност сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене на територији насељених места општине Инђија,
поверава се Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.
П. Инђија (у даљем тексту: Дирекција).
Члан 4.
Комуналним објектима за сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, сматрају се системи атмосферске канализације:
1. зацевљена
атмосферска
канализација
колектори, ревизиони шахтови, таложници, уливноизливне грађевине, сливници са таложницима и сливним
решеткама, риголе, отворени и делимично обложени
канали, отворени земљани канали, отворени упојни
канали, упојни бунари, пропусти испод саобраћајница,
колских улаза и пешачких стаза и сично;

2.
3.

Цена примерка:
Годишња претплата:
ретензије;
црпне станице.

Члан 5.
Сакупљање
и
одвођење
атмосферских
и
површинских вода са површина јавне намене врши се
путем система атмосферске канализације и испуштањем
у мелиорационе канале, друге отворене водотокове и
реципијенте.
Члан 6.
Дирекције је дужна да обезбеди функционисање,
одржавање и унапређење система за сакупљање и
одвођење атмосферских и површинских вода ради
трајног и континуираног обезбеђивања сакупљања
и одвођења атмосферских и површинских вода са
површина јавне намене, осим отворених канала који су
у надлежности овлашћених водопривредних предузећа.
Послове обезбеђивања сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, Дирекција обавља према годишњем програму
пословања, који доноси најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину, а на који сагласност
даје Скупштина општине.
Годишњи програм пословања садржи врсту, обим,
начин и динамику радова и послова на сакупљању
и одвођењу атмосферских и површинских вода са
површина јавне намене.
Члан 7.
Средства за обављање и развој комуналне делатности
сакупљање и одвођење атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене обезбеђују се из прихода
буџета општине, наменских средстава других нивоа
власти, као и из других извора у складу са законом, а на
основу годишњег програма пословања и финансијског
плана Дирекције.
Члан 8.
У случају наступања непланираних односно
неочекиваних поремећаја или прекида у обављању
комуналне делатности сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, Дирекција је дужна да одмах обавестити
Општинску управу - Одељење за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине и
истовремено предузме мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја,
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2. изврши хитну заштиту комуналних објеката и
уређаја,
3. предузме и друге мере које утврди Општинска
управа - Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине.
Члан 9.
По пријему обавештења о непланираном прекиду у
обављању комуналне делатности сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, Општинска управа - Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне
средине, дужна је да:
1. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката који су угрожени, као и друге имовине,
2. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид
односно поремећај у обезбеђивању обављања комуналне
делатности сакупљања и одвођења атмосферских и
површинских вода са површина јавне наменe, као и
одговорност за евентуално причињену штету.
Члан 10.
Власници односно корисници непокретности,
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта,
дужни су одржавати пропусте, уливно-изливне
грађевине на колским и пешачким прилазима, отворене,
земљане канале и риголе који се налазе испред тих
непокретности, тако што ће исте редовно чистити од
лишћа, смећа, наноса и другог отпада, као и редовно
косити уколико су исти затрављени.
Власници односно корисници из става 1. овог
члана дужни су да отворене земљане канале, пропусте
испод колских улаза и риголе, који су због неадекватног
одржавања затрпани, прочисте и реконструишу по
налогу комуналног инспектора, а у складу са техничким
условима које издаје Дирекција.
Управљачи јавних путева су дужни одржавати
пропусте и уливно изливне грађевине који су у функцији
система атмосферске канализације на јавним путевима
и улицама на територији општине Инђија.
Члан 11.
Комунални објекти атмосферске канализације
морају бити безбедни и приступачни за интервенцју и
одржавање.
Правна и физичка лица којима је дата на
коришћење и одржавање површина јавне намене, дужна
су да комуналне објекте атмосферске канализације који
се налазе на њима, заштите од оштећења, затрпавања и
неправилног коришћења и обезбеде несметани приступ
истим ради интервенције и одржавања.
Власници односно корисници парцела које
служе за приступ комуналном објекту атмосферске
канализације, дужни су у сваком моменту обезбедити
несметани приступ истом, ради интервенције и
одржавања.
Члан 12.
Забрањено је затрпавање отворених и затворених
канала, њихово бетонирање, облагање или зацевљење,
као и на било који други начин угрожавање система за
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сакупљање и одвођење атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене.
Забрањено је у систем за сакупљање и одвођење
атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене испуштати отпадне воде, технолошке воде,
осоку, као и друге опасне и штетне материје.
Члан 13.
Власници односно корисници непокретности могу
изградити колски прилаз објекту преко отвореног
канала, односно зацевити део канала ради уређења
зелене површине, по претходно прибављеном решењу
Општинске управе - Одељења за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
Општинска управа - Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне
средине ради доношења решења из става 1. овог члана,
прибавља по службеној дужности техничке услове које
издаје Дирекција.
Пре почетка извођења радова из става 1. овог члана,
власник је дужан да писмено обавести Дирекцију и
комуналну инспекцију о почетку извођења радова.
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска
управа – Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
одлуке врши комунална инспекција.
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара до
1.000.000 динара казниће се за прекршај Дирекција, ако:
1. не поступи у складу са чланом 6. став 1. и 2. ове
одлуке;
2. не поступи у складу са чланом 8. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 10. став 3. ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у Дирекцији, новчаном казном у износу
од 5.000 динара до 75.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. не поступи у складу са чланом 10. ове одлуке;
2. поступају супротно забранама из члана 12. ове
одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 13. став 1. и 3. ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 10.000 динара
до 250.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 динара
до 75.000 динара.
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Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских вода
(„Службени лист општина Срема“ број 25/02).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Инђија”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:352-97/2015
Председник,
Дана:01.априла 2015.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
160
На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 4. став 1.
и члана 9. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/11) и члана 37.
став 1.тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен
текст(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 01.априла 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин обављања
комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења,
поверавање обављања ове делатности, надзор и друга
питања од значаја за обављање ове делатности на
територији општине Инђија.
Члан 2.
Под јавним осветљењем подразумева се систем
објеката, уређаја и инсталација за осветљавање
површина јавне намене.
Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке,
подразумевају се улице, тргови, пешачке површине
поред стамбених, пословно-стамбених и других
објеката, јавна паркиралишта, паркови, јавне зелене
површине, бициклистичке стазе, спортски објекти и
друге површине на којима је планским актом предвиђена
изградња јавне расвете.
Члан 3.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове
одржавања, адаптације и унапређења објеката и
инсталација јавног осветљења, којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.
Члан 4.
Обављање послова из члана 3. ове одлуке, као и
послова декоративног осветљења, осветљeња објеката и
амбијенталних целина, на територији општине Инђија
поверава се Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија (у даљем тексту: Дирекција).
Дирекција је дужна да прибавља, монтира,
демонтира, одржава и складишти уређаје за декоративно
осветљење.
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Члан 5.
Дирекција је дужна да послове из члана 3. и 4. ове
одлуке обавља у складу са законом, као и да објекте,
уређаје и инсталације јавног осветљења, одржава у
стању функционалне оспособљености ради трајног и
континуираног обезбеђивања јавног осветљења (замена
светлећих тела и других дотрајалих или оштећених
елемената, чишћење, антикорозивну заштиту, прање
стубова и заштитних облога светлећих тела и др.)
Дирекција је дужна да у свом рачуноводству
одвојено исказује све приходе и расходе који су везани
за обављање поверене комуналне делатности.
Члан 6.
Послове обезбеђивања јавног осветљења, као и
послове декоративног осветљења, осветљења објеката
и амбијенталних целина, Дирекција обавља према
годишњем Програму обезбеђивања јавног осветљења
који је саставни део годишњег Програма пословања
који доноси најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину, а на који сагласност даје Скупштина
општине.
Годишњи Програм обезбеђивања јавног осветљења
садржи врсту, обим, начин и динамику радова и послова
на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и
инсталација јавног осветљења.
Члан 7.
Ради истицања силуета спољашњим осветлењем,
могу се трајно осветлити објекти и амбијенталне
целине које имају историјски, културни, архитектонски,
административни, привредни или други значај.
Општинско веће, на предлог Дирекције, 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.
Члан 8.
Поводом државних и верских празника, културних и
спортских приредби и манифестација, насељена места
се могу декоративно осветљавати на основу посебног
Пројекта декоративног осветљавања који израђује
Дирекција, а на основу акта који доноси Општинско
веће.
Члан 9.
Средства за обављање и развој делатности односно
обављење послова из члана 3. и 4. ове одлуке обезбеђују
се из прихода буџета општине, наменских средстава
других нивоа власти, као и из других извора у складу са
законом, а на основу годишњег Програма пословања и
финансијског плана Дирекције, и то за следеће намене:
1. трошкове за снабдевање електричном енергијом,
2.одржавања, адаптације, реконструкције и изградње
објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења,
3. трошкове осигурања објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења.
4. трошкове декоративног осветљења (прибављања,
монтирања, демонтирања, одржавања и складиштења
уређаја за декоративно осветљење и др.)
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5. остале трошкове предвиђене годишњим Програмом
пословања.
Члан 10.
Редовно снабдевање електричном енергијом ради
обезбеђивања јавног осветљења, регулише се посебним
Уговором о испоруци електричне енергије који
Дирекција, у складу са законом, закључује са надлежним
предузећем – испоручиоцем електричне енергије.
Уговором из става 1. овог члана, ближе се уређује
начин испоруке електричне енергије, рокови плаћања
као и друга питања од значаја за функционисање јавног
осветљења.
Члан 11.
У случају наступања непланираних односно
неочекиваних поремећаја или прекида у обављању
делатности обезбеђивања јавног осветљења, Дирекција
је дужна одмах обавестити Општинску управу Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине и истовремено предузме мере
за отклањање узрока поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока
поремећаја,
2. изврши хитну заштиту комуналних објеката и
уређаја од даљих кварова или хаварија,
3. предузме и друге мере које утврди Општинска
управа - Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине.		
Члан 12.
По пријему обавештења о непланираном прекиду у
обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног
осветљења, Општинска управа - Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине
је дужна да:
1. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката који су угрожени, као и друге имовине,
2. одреди ред првенства у обезбеђивању осветљења
површина јавне намене,
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид
односно поремећај у обезбеђивању јавног осветљења,
као и одговорност за евентуално причињену штету.
Члан 13.
Забрањено је.
1. уклањање, рушење, прљање и оштећење на
било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;
2. неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења;
3. неовлшћено постављање рекламних паноа на
објекте јавног осветљења;
4. причвршћивање ствари и лепљење плаката на
објекте јавног осветљења.
Члан 14.
О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа
- Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши комунална инспекција.
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Члан 15.
Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000
динара, казниће се за прекршај Дирекција ако:
1. не поступа у складу са чланом 4. став 2. ове одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 5. став 1. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у Дирекцији новчаном казном у износу
од 5.000 динара до 75.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступа супротно забранама из члана 13. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 10.000 динара
до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 динара
до 75.000 динара.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да
важе одредбе од члана 30. до члана 33. Одлуке о
улицама, локалним и некатегорисаним путевима, јавним
површинама и јавној расвети на територији општине
Инђија („Службени лист општина Срема“ број 25/02) и
одредбе од члана 98. до члана 101. Одлуке о комуналном
реду („Службени лист општине Инђија“ број 3/13 и 5/13).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:352-98/2015-I
Председник,
Дана:01.априла 2015.године				
Инђија 		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 92.став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14),
Сагласности Државне ревизорске институције број
400-871/2015-04 од 25.02.2015.године и члана 37.став
1.тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Слиужбени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 01.априла 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О  ВРШЕЊУ  ЕКСТЕРНЕ  РЕВИЗИЈЕ  
ЗАВРШНОГ  РАЧУНА  БУЏЕТА
ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА  ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Инђија за 2014. годину, ангажоваће се лице
које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја, прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке,
извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.
Члан 3.
Извештај о извршеној екстерној ревизији, биће
саставни део Завршног рачуна буџета општине Инђија
за 2014.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА
Број:400-6/2015				
Председник
Дана:01.априла 2015.године			
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 21. став 7., члана 22., члана 29. став
1. и члана 36. став 2. Закона о приватизацији („Служ.
гласник РС“ бр. 83/14), члана 142. став 1. Закона о
јавном информисању и медијима („Служ. гласник РС“
бр. 83/14), члана 26. став 2. и 3. и члана 37. став 1. тачка
37. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Служ.
лист општине Инђија“ бр. 9/13), разматрајући Предлог
за доношење Одлуке о моделу, методу и мерама за
припрему и растерећење субјекта приватизације Јавног
предузећа за информисање Радио телевизија Инђија,
Инђија број: 023-02-01909/2014-05 од 03. новембра 2014.
године, који је поднела Република Србија Министарство
привреде,
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Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 01.априла 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА“ ИНЂИЈА
I
Поступак приватизације субјекта приватизације
Јавног предузећа за информисање „Радио телевизија
Инђија“ Инђија, МБ 08169101, (у даљем тексту: као
субјекта приватизације), који послује већинским
капиталом јединице локалне самоуправе, спровешће се
применом модела: продаја капитала, методом: јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем.
II
Почетна цена за продају капитала из члана 1. ове
Одлуке износи 100% процењене вредности субјекта
приватизације на дан 31.12.2013. године, који се нуди на
продају.
III
Општина Инђија је, као оснивач субјекта
приватизације из члана 1. ове Одлуке, сагласна да
се приватизује 100%
јавног капитала субјеката
приватизације.
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге
Одлуке Скупштине општине Инђија број: 023-41/2014-I
од 29. децембра 2014. године.
V
Одлуку
доставити
Министарству
привреде,
Министарству културе и информисања, Агенцији за
приватизацију и субјекту приватизације.
VI
Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 023-6/2015-I
Председник,
Дана:01.априла 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС“,
бр.119/2012,116/13 I 44/14), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и члана 37.став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број:9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТA ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“  ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“, Инђија
број:1199, коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа
на седници одржаној 06.марта 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:110-9/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01.априла 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС“,
бр.119/2012,116/13 I 44/14), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и члана 37.став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број:9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТA ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ИНЂИЈА JП
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Инђија ЈП, број:688, коју је донео Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 12.марта 2015.године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:110-11/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01.априла 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
165
На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС“,
бр.119/2012,116/13 I 44/14), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и члана 37.став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број:9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ИЗМЕНE
СТАТУТA ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ИНЂИЈА“  ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Изменe Статута Јавног
предузећа за информисање „Радио телевизија Инђија“,
Инђија број:75, коју је донео Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 13.марта 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:110-10/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01.априла 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 37.став
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ број:9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА СТАТУТA
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“  
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија,
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, број:06-98-2/2015-01, коју је донео Управни одбор
Предшколске установе на седници одржаној 19.марта
2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

„Водовод и канализација“ Инђија ЈП са даном 01.априлом
2015. године, због истека периода на који је именован.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:110-12/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана:01.априла 2015. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-61/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01.априла 2015.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА – 1 ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2015.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ребаланса
– 1 Програма пословања и финансијског плана за 2015.
годину Јавног комуналног предузећа
„Водовод и
канализација“ Инђија ЈП Инђија, број:762, који је донео
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној
20.марта 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-440/2015-I
Председник
Дана,01.априла 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима
(„Службени лист РС“ бр.119/12), члана 32.став1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 ), члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП
I
Дипломираном
инжењеру
електротехнике
и
рачунарства Драгану Дошену, престаје мандат вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
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На основу члана 21.став 2. и члана 31.став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 01.априла 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА Ј.П. ИНЂИЈА
1. Драган Дошен – дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства из Јарковаца, именује се
за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Инђија ЈП, на период од четири године.
2. Именовани из тачке 1. овог решења дужан је да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
3. Права и обавезе директора, биће уређена
Уговором о раду закљученим између Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Инђија и именованог директора.
4. Ово решење је коначно.
5. Диспозитив овог Решења објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу општине Инђија“.
6. Ово Решење са образложењем доставити
именованом и објавити на званичној интернет
презентацији општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-62/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана:01.априла 2015. године
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009) и члана 37. став
1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, бр.9/2013),
Скупштина оптине Инђија на седници одржаној
01.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Саши Миливојевићу, дипломираном историчару
уметности из Инђије, престаје дужност директора
Установе „Културни центар“ Инђија са 01.априлом
2015. године, због истека мандата.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
Број:02-63/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01.априла 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
171
На основу члана 34. став 2. и члана 35. став1. и
6. закона о култури („Службени гласник РС“, број:
72/2009) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, бр.9/2013)
Скупштина оптине Инђија на седници одржаној 01.
априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“   ИНЂИЈА
I
Саша Миливојевић, дипломирани историчар
уметности из Инђије, именује се за директора Установе
„Kултурни центар“ Инђија, на период од четири године,
почев од 02.априла 2015. године.
		
II
Управни одбор установе „Културни центар“ Инђија
закључиће са директором Уговор о раду, за мандатни
период на који је именован.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
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На основу чл.19.став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 58. став 1. тачка 2.
Статута општине Инђија-пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија“, број 9/2013 ), као и Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015 годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 14/2014),
Општинско Веће општине Инђија на седници
одржаној 05.марта 2015. године, донело је:
Програм
коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности  саобраћаја на путевима за 2015.годину
на територији општине Инђија
Извори средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на путевима су:
- приходи локалног буџета од наплаћених новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима,
- поклони или прилози покровитеља дати јединици
локалне самоуправе,
- остали приходи Буџета јединице локалне
самоуправе,
- остали приходи.
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима у висини од 70% припадају буџету Републике,
а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне
самоуправе на чијој је територији прекршај учињен. Од
30% средстава која припадају буџету јединице локалне
самоуправе на чијој територији је прекршај учињен,
50% средстава се користи за поправљање саобраћајне
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој
територији је прекршај учињен а остатак средстaва
се користи за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.
Део средстава која се користе за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја реализујe се кроз
унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
техничко опремање јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
рад и активности Савета.
Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима
у 2015.години на територији општине Инђија
утврђују се намене и начин коришћења средстава у
циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Инђија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
АКТИВНОСТИ

Број:02-64/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана,01. априла 2015. године
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

Укупно планирани приходи утврђени у Глави II
поглавље А) овог Програма користиће се за следеће
активности:
1.)

Унапређење и поправљање саобраћајне
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инфраструктуре на територији општине Инђија
2.) Унапређење саобраћајног васпитања
и
образовања
3.) Превентивно промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
4.) Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја
5.) Рад Савета за безбедност саобраћаја општине
Инђија
II
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ:
Активности из главе I тачка 1. вршиће се преко
Дирекције за изградњу општине ЈП, за потребе
одржавања путне и саобраћајне
инфраструктуре
локалних путева и улица на територији општине Инђија,
по приоритетима и у складу са програмом пословања
Дирекције за изградњу општине Инђија.
Активности из главе I тачка 2, 3, 5. вршиће се преко
општинске управе општине Инђија. На предлог Савета
за безбедност саобраћаја Решење о додели средстава за
ове активности доноси Председник општине Инђија.
Активности из главе I тачка 4. вршиће се преко ПУ
Сремска Митровица одељења саобраћајне полиције
Инђија и општинске управе општине Инђија. Решење
о додели средстава за ову намену доноси Председник
општине Инђија по прибављеном мишљењу Савета за
безбедност саобраћаја.
III
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН:
А) ПРИХОДИ:
Овим Програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава за активности које се
током 2015. године планирају у области безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија.
За реализацију овог Програма планирају се средства
из буџета Општине Инђија за 2015. годину у укупном
износу од 16.334.173,79 динара од чега износ од
7.334.173,79 дин представља пренета средства у складу
са Годишњим извештајем о реализацији Програма за
претходну годину, а средства у износу од 9.000.000,00
дин представљају планирана средства од наплаћених
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима у 2015 год.
Финансирање, односно суфинансирање активности
из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год.
Б) РАСХОДИ:
1. Унапређење и поправљање саобраћајне
инфраструктуре
на
територији
општине
Инђија у износу од 50% од
планираних прихо
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дa.............................................................. 8.167.086,89 дин
1.1. Радови на појачаном одржавању, крпљењу
ударних рупа и хоризонталној сигнализацији улица,
путева и путних појаса и ограда на територији општине
Инђија............ 6.747.086,89 дин
1.2. Постављање нових саобраћајних знакова и
замена постојећих....................... 620.000,00 дин
1.3. Набавка и монтажа „успоривача“ саобраћаја и
вибро-звучних трака............. 800.000,00 дин
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
на територији општине
Инђија................................................. 1.500.000,00 дин
2.1.
Набавка
публикација,опреме
за
децу и обележавање полигона за обуку у
предшколским установама
и основним школа
ма..................................................................... 1.300.000,00
дин
2.2. Организовање такмичења из безбедности
саобраћаја деце.............................. 100.000,00 дин
2.3. Организовање предавања и семинара из области
безбедности....................... 100.000,00 дин
3. Превентивно промотивне активности из области
безбедности саобраћаја............ 217.086,90 дин
3.1 Организовање промоција, едукација и кампања
из области безбедности
саобраћаја ............................................. 217.086,90 дин
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа надлежних за послове безбедности саоб
раћаја...................................................6.050.000,00 дин
5.1. Увођење система за повећање безбедности
саобраћаја на раскрсницама ..................2.000.000,00 дин
5.2. Акумулаторска батерија за радарски уређај
„Т-ласер 3“, Алкометар, Дигитални фотоапарат,
Дигитална камера и друга техничка опрема
.......450.000,00 дин
5.3. Набавка опреме ...........................3.600.000,00 дин
5.Трошкови
рада
Савета
за
безбедност
саобраћаја(накнаде за рад чланова савета, стручно
усавршавање, семинари и сл.)....................400.000,00 дин
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу,
Председник општине Инђија утврђује приоритетне
активности, на предлог Савета за безбедност саобраћаја
на путевима општине Инђија.
V
Савет за безбедност саобраћаја на путевима подноси
Општинском Већу Општине Инђија Годишњи извештај
о реализацији овог Програма до 31. јануара за претходну
годину а најкасније пре усвајања Програма за наредну
годину.
VI
Стручне и административно техничке послове у
вези са реализацијом Програма, обавља Одељење за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине и Одељење за привреду и финансије
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општинске управе општине Инђија.
Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама.
VII
Овај Програм објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-275/2015-I			
Председник
Дана:05.марта 2015.година
И н ђ и ј а 			
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине
Инђија – пречишћен текст (“Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13) и члана 8. став 1. Правилника о
коришћењу службених возила („Службени лист општине
Инђија“, број 11/12 и 11/14) ,
Општинско веће опптине Инђија на седници
одржаној дана 23.марта 2015.године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „ ФИАТ МАРЕА“ регистарске
ознаке IN019-PU, власништво Општинске управе
општине Инђија, даје се на привремено коришћење
Туристичкој организацији општине Инђија, и то на
период од годину дана од дана потписивања записника о
примопредаји возила.
II
Овлашћује се Председник општине да закључи
Уговор о давању на привремено коришћење службеног
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
Oвлашћује се начелник Општинске управе општине
Инђија да, након закључења Уговора о давању на
коришћење службеног возила, потпише записник о
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.
III
Oву Одлуку објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:410-31/2015-III-1
Дана:23.марта 2015.године
И н ђ и ј а			

Председник,
		
Петар Филиповић,с.р.
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На онову члана 5. Одлуке о ауто такси превозу
(„Службени лист општина Срема“ број 2/10 и 27/11 и
„Сл.лист општине Инђија“ број 7/12) и члана 55. став
1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист
општина Срема“ број: 16/08, 23/08 и 4/10),
Председник општине Инђија, дана 17.03.2015.
године , донео је
ПРОГРАМ
ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Овим Програмом, у складу са саобраћајно
техничким условима, дефинише се оптимално
организаовање ауто такси превоза на територији
општине Инђија.
2. Полазећи од потреба и Елабората о такси
превозу у Инђији, израђеног од стране Дирекције за
изградњу општине Инђија ЈП, утврђује се да је за
2015. годину, потребно 26 такси возила, чијим се радом
задовољавају потребе за такси превозом.
3. Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 344-63/2015-II
Дана: 17.03.2015. године
Инђија 			

Председник,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија-Пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13) и члана 32. став 1. Одлуке
о ауто такси превозу („Службени лист општина Срема“
број 2/10, 27/11 и „Сл.лист општине Инђија“ број 7/12),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У
ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
Утврђује се економски најнижа цена услуга у оквиру
такси тарифа такси превоза на територији општине
Инђија, и то:
Услуга
Старт
Километар
вожње
Сат чекања
Накнада
за
пртљаг
(осим
личног)

Тарифа 1
130 дин.
80 дин./км

Тарифа 2
130 дин.
100 дин./км

500 дин.
50 дин./ком.

500 дин.
50 дин./ком
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Цена услуге такси превоза из претходног става обухвата: цену започињања такси услуге превоза (старт), цену
по пређеном километру превоза (километар вожње), цену чекања у току вршења услуге такси превоза по захтеву
корисника услуге (сат чекања) и накнаду за превоз пртљага, осим личног пртљага путника.
Тарифа 1 се наплаћује сваког радног дана и суботом, у времену од 06,00 до 22,00 часа, а Тарифа 2 се наплаћује
сваког радног дана и суботом у времену од 22,00 до 06,00 часа, као и недељом и државним празником.
II
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са тачком I овог Решења.
III
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењују се почев од 17.03.2015. године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.
Општина Инђија
Број: 344-64/2015-II										
Председник,
Дана: 17.03.2015. године
Инђија 											
Петар Филиповић,с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-351/2015-II
18. март 2015. године
Инђија
На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 09/13пречишћен текст), члана 10. став 1. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из Буџета општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 01/12) и члана
8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине Инђија“ број 14/2014),
Председник општине Инђија, дана 18. марта 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о финансирању пројеката у култури
из Буџета општине Инђија у 2015. години
I
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
културе за 2015. годину, додељују се средства у износу од 5.640.000,00 динара следећим подносиоцима пријаве:
Р/б пријаве Назив удружења
на конкурс
/субјекта у култури/

Назив пројекта

Износ додељених средстава
за реализацију у 2015. год.

1

Удружење грађана
Срем” - Крчедин

2

Куд “Др Ђорђе Натошевић” Реализовање плана и програма рада друштва у 330.000,00
Нови Сланкамен
2015.години

3

Куд “Паја
Карловци

4

Књижевни клуб “Мирослав- 26. Међународна
Мика Антић” - Инђија
сокак”

6

Културно
уметничко Активности Куд-а “Соко” у 2015. години
друштво “Соко” - Инђија

Зарић”

“Мој VIII Међународна ликовна и песничка колонија 250.000,00
Крчедин 2015.”

Нови План и програм рада друштва за 2015. годину
манифестација

330.000,00

“Гарави 150.000,00

850.000,00
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7

Завичајно друштво "Стара Бешка"Бешка

IV Дани војвођанско-баварске културе “Бешка
фест 2015”

200.000,00

8

Културно уметничко друштво
"Младост" - Чортановци

Допуна и набавка нове ношње

180.000,00

12

Удружење "Српско-украјинског
пријатељства" Инђија

Штампање монографије о српско-украјинском
пријатељству и Укуд-у "Калина"

100.000,00

13

Укуд "Калина" Инђија

Програм рада Укуд-а "Калина" за 2015.
годину

330.000,00

Инђијски културни канделабар

80.000,00

50 година УЛУИ-а

100.000,00

Школа тамбуре и формирање
тамбурашког оркестра

300.000,00

Традиција војвођанских Словака /12.
"Пударски дани"/

150.000,00

14
15
16

17
18
19
20
21
25
26
27
28

"Завичајно друштво - Ђорђе
Војновић" -Инђија
Удружење ликовних уметника
Инђија
Друштво за неговање културних
и духовних вредности "Етноарт" Инђија
Словачко културно уметничко
друштво "Виногради"
Сланкаменачки Виногради
Куд "Петефи Шандор" Марадик

Обележавање 15 година Куд-а "Петефи
Шандор"
План и програм рада Куд-а "Чигра" за
2015. годину
Активности Куд-а "Иво Лола Рибар" у
2015. години
Упознајмо се са културним богатством
једног народа
Школа израде традиционалних
рукотворина

Културно уметничко друштво
"Чигра" -Љуково
Културно уметничко друштво "Иво
Лола Рибар" - Крчедин
Удружење "Ромкиње Инђије"
Љуково
Удружење грађана "Етнодом
Гороцвет Инђија" - Инђија
Омладинско културно-уметничко
Игром и песмом кроз Инђију
друштво "Инђија"
Културно-уметничко друштво
Програм рада Куд-а "Бранко Радичевић"
"Бранко Радичевић" Бешка
за 2015. годину
Удружење жена "Класје" Марадик
Шивење народних ношњи
УКУПНО

200.000,00
200.000,00
330.000,00
100.000,00
150.000,00
700.000,00
540.000,00
70.000,00
5.640.000,00

II
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве са раздела II Председник
општине и Општинско веће, Програм број 13 Развој културе, Програмска активност 0002 Подстицаји културном
и уметничком стваралаштву, 481 Дотације невладиним организацијама – Програми и пројекти у области културе,
Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину („Службени лист Општине Инђија“, број 14/2014).
III
Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у
буџет општине Инђија за 2015. годину.
IV
Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о финансирању и суфинансирању пројекта у
области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
V
Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до 15.
јануара 2016. године, поднесу Извештај о реализацији пројекта у области културе и доставе доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава Председнику општине, и по један примерак Одељењу за привреду и финансије
и Одељењу за друштвене делатности.
Извештај се подноси на Обрасцу бр. 2 који се уручују изабраним подносиоцима пријаве приликом
потписивања уговора.
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Ово решење је коначно.

Службени лист општина Инђија
VI

VII
Решење се објављује на званичној интернет страници
Општине Инђија и у „Службеном листу општине
Инђија“.
			
		
Председник,
			
Петар Филиповић, с.р.
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На основу члана 4. став 2 и члана 14. став 2. Одлуке
о јавним просторима за паркирање („Службени лист
општина Срема“, број 31/11, 14/13) и члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Председник општине Инђија, дана 19.03.2015.
године, доноси
		
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА
I
У Решењу о одређивању општих паркиралишта
(„Службени лист општине Инђија“ број 8/14) у тачки II
у оквиру I ЗОНА – црвена, у тачки 2. речи: „укупно 25
паркинг места“, земењују се речима: „укупно 27 паркинг
места у периоду од 01. децембра до 28. фебруара, а
укупно 23 места у периоду од 01. марта до 30. новембра
“, и у тачки 6. речи: „укупно 27 паркинг места“ замењују
се речима: „укупно 27 паркинг места у периоду од 01.
децембра до 28. фебруара, а укупно 25 паркинг места у
периоду од 01. марта до 30. новембра“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 352-76/2015-II			
Председник,
Дана: 19.03.2015. године				
И н ђ и ј а			
Петар Филиповић,с.р.
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