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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
25. AВГУСТ 2014. године

ГОДИНА III
БРОЈ 8

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

одржаној дана 1. августа 2014. године, донело је
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На основу члана 20. став 1.тачка 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени глаасник РС“број
129/07) и члана 26. Пословника о раду Општинског већа
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број
40/08, 41/09, 20/10),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 18. августа 2014. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И
НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА
НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
У Правилнику о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа
паса и мачака луталица („Службни лист општине
Инђија“, бр. 13/12), у члану 6. став 2. број „5“, замењује
се бројем „6“, a алинеја 2 истог става, мења се и гласи:
„два представника ЈКП „Комуналац“ Инђија“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-224/2014-III
Дана,18.августа 2014.године
Инђија

Цена примерка:
Годишња претплата:

Председник,
Петар Филиповић
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“, број: 129/07 ) ,
члана 58. став 1. тачка 7. Статута општине Инђија пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
, број 9/13 ), члана 26. став 1. Одлуке о Општинском
већу општине Инђија („ Службени лист општина
Срема“, број 25/08 и 15/10 ) и члана 27. став 1. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија ( „ Службени лист
општина Срема“, број 25/08, 23/09,30/11 и „Службени
лист општине Инђија“, број 7/12 и 5/14 ),
Општинско веће општине Инђија, на седници

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
I
Стела Милаковић, дипломирани правник из
Инђије, разрешава се функције начелника Општинске
управе општине Инђија, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Инђија“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-208/ 2014-III
Дана, 1. августа 2014. године
Инђија

Председник,
Петар Филиповић
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07),
члана 58. став 1. тачка 7. Статута општине Инђија пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13 ), члана 26. став 1. Одлуке о Општинском
већу општине Инђија ( „ Службени лист општина
Срема“, број 25/08 и 15/10 ) и члана 27. став 1. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија ( „ Службени лист
општина Срема“, број 25/08, 23/09,30/11 и „Службени
лист општине Инђија“, број 7/12 и 5/14 ),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 1. августа 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
I
Милорад Божић, дипломирани правник из Инђије,
поставља се за начелника Општинске управе општине
Инђија, на мандат од пет година.
II
По истеку мандата, или у случају разрешења пре
истека мандата из тачке I овог решења, именовани
може бити распоређен у Општинској управи општине
Инђија, на одговарајуће послове према врсти и степену
стручне спреме, знању и способностима именованог.

Број 8, страна број 202

Службени лист општина Инђија

III
Oво Решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“

Понедељак, 25. август 2014.

II
Висина новчаног износа Октобарске награде, која се
додељује у 2014. години, утврђује се у нето износу од
50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара).

Општинско веће општине Инђија
Број: 02-209/2014-III
Дана, 1. августа 2014. године
Инђија

Председник,

III
Новчани износ Октобарске награде исплатиће се на
терет средстава буџета општине Инђија за 2014. годину.

Петар Филиповић
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник РС“, број: 129/07 ) ,
члана 58. став 1. тачка 7. Статута општине Инђија пречишћен текст ( „ Службени лист општине Инђија“,
број 9/13 ), члана 27. став 6. Одлуке о Општинском
већу општине Инђија ( „ Службени лист општина
Срема“, број 25/08 и 15/10 ) и члана 27. став 7. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија ( „ Службени лист
општина Срема“, број 25/08, 23/09,30/11 и „Службени
лист општине Инђија“, број 7/12 и 5/14 ),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 18.августа 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
I
Оливера Петрушић Гаврић, дипломирани правник
из Инђије, разрешава се функције заменика начелника
Општинске управе општине Инђија, због подношења
оставке.
II
Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија“
Општинско веће општине Инђија
Број:02-225/2014-III
Председник,
Дана, 18.августа 2014. године
Инђија
Петар Филиповић
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На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/2013), члана 4. став 2. и члана 5. став
3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским
признањима („Службени лист општина Срема“, број
42/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 13/2013),
Општинско веће општине Инђија,
на седници
одржаној 1. августа 2014. године, донело је

IV
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-913/2014-III
Председник,
Дана, 1. августа 2014. године
Инђија
Петар Филиповић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
293
На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Удружењу жена
„Банстолка“ из Марадика, Викенд насеље бб,
за
реализацију пројекта „Неговање обичаја
од комушике“ у износу од 77.000,00 динара
(седамдесетседамхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Удружења жена „Банстолка“ који је отворен
у Ерсте банци.
III
Председник општине ће са Удружењем жена
„Банстолка“ из Марадика закључити уговор о додели
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.

РЕШЕЊЕ
I
У 2014. години доделиће се пет Октобарских награда.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Број 8, страна број 203

Решење објавити
Инђија“.

Службени лист општина Инђија
V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-487/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена,
за
реализовање Плана и програма активности
за 2014. годину у износу од 600.000,00 динара
(шестстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Др Ђорђе
Натошевић“ који је отворен у Војвођанској банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена
закључити уговор о додели средстава за реализацију
пројекта из тачке I овог решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-488/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Понедељак, 25. август 2014.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Соко“ из Инђије, Ул. Војводе Степе 11, за
реализовање Активности куд-а „Соко“ у 2014. години у
износу од 975.000,00 динара (деветстотинаседамдесет
петхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Соко“ који
је отворен у Ерсте банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Соко“ из Инђије закључити уговор о
додели средстава за реализацију пројекта из тачке I
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-489/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 8, страна број 204

Службени лист општина Инђија

Понедељак, 25. август 2014.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и

„Мирослав Мика Антић“ из Инђије, Ул. Цара Душана
3, за реализовање пројекта Међународна песничка
манифестација „Гарави сокак“ у износу од 138.000,00
динара (стотинутридесетосамхиљададинара).

Р Е Ш Е Њ Е

III
Председник општине ће са Књижевним клубом
„Мирослав Мика Антић“ из Инђије закључити уговор
о додели средстава за реализацију пројекта из тачке I
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Удружењу грађана „Мој
Срем“ из Крчедина, Ул. Цара Душана 64, за реализовање
пројекта VII Међународна ликовна и песничка колонија
у износу од 250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљ
ададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације,
на жиро рачун Удружења грађана „Мој Срем“ који је
отворен у Војвођанској банци.
III
Председник општине ће са Удружењем грађана „Мој
Срем“ из Крчедина закључити уговор о додели средстава
за реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-491/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Књижевног клуба „Мирослав Мика Антић“
који је отворен у Ерсте банци.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-492/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и

Петар Филиповић с.р.
Р Е Ш Е Њ Е
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Књижевном

клубу

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Паја Зарић“ из Нових Карловаца, Ул. Главна
26, за реализовање Плана и програма рада друштва у
2014. години у износу од 550.000,00 динара (петстоти
напедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Паја Зарић“
који је отворен у Војвођанској банци.
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III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Паја Зарић“ из Нових Карловаца закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.

Понедељак, 25. август 2014.

Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-493/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013), Председник општине Инђија, дана 23. априла
2014. године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Чигра“ из Љукова, Ул. 1. Новембра 90, за
реализовање Плана и програма рада у 2014. години у
износу од 250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљад
адинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Чигра“ који
је отворен у Војвођанској банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Чигра“ из Љукова закључити уговор о
додели средстава за реализацију пројекта из тачке I
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Број: 40-494/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Словачком културноуметничком друштву „Виногради“ из Сланкаменачких
Винограда, Ул. Јанка Чмелика 8, за реализовање
пројекта Традиција војвођанских Словака, у износу од
150.000,00 динара (стотинупедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Словачког културно-уметничког друштва
„Виногради“ који је отворен у Ерсте банци.
III
Председник општине ће са Словачким културноуметничким друштвом „Виногради“ из Сланкаменачких
Винограда закључити уговор о додели средстава за
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-495/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић, с.р.

Број 8, страна број 206
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Понедељак, 25. август 2014.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и

Инђије, Блок 63 бр. 10/13, за реализацију пројекта
„Школа тамбуре“ у износу од 100.000,00 динара
(стохиљададинара).

Р Е Ш Е Њ Е

III
Председник општине ће са Друштвом за неговање
културних и духовних вредности „Етноарт“ из Инђије
закључити уговор о додели средстава за реализацију
пројекта из тачке I овог решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна.

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Иво Лола Рибар“ из Крчедина, Ул. Наде
Јаношевић 24, за реализовање пројекта Фестивал
фолклора „Јулски дани“ у износу од 100.000,00 динара
(стохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Иво Лола
Рибар“ који је отворен у Војвођанској банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Иво Лола Рибар“ из Крчедина закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-496/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Друштва за неговање културних и духовних
вредности „Етноарт“ који је отворен у ProCredit банци.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-499/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и

П р е д с е д н и к,
Р Е Ш Е Њ Е
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Друштву за неговање
културних и духовних вредности „Етноарт“ из

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Украјинском културноуметничком друштву „Калина“ из Инђије, Југ Богдана
57, за реализовање Програма рада укуд-а „Калина“
за 2014. годину,
у износу од 500.000,00 динара
(петстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Украјинског културно-уметничког друштва
„Калина“ који је отворен у Credit Agricole банци.

Број 8, страна број 207
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III
Председник општине ће са Украјинским културноуметничким друштвом „Калина“ из Инђије закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-500/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Глумачкој дружини
„Позориштанце“ из Инђије, Новосадска 1/8, за
реализацију пројекта „Новогодишња представа за децу“
у износу од 50.000,00 динара (педесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу приложеног
захтева и веродостојне документације, на жиро рачун Глумачке
дружине „Позориштанце“ који је отворен у Erste банци.
III
Председник општине ће са Глумачком дружином
„Позориштанце“ из Инђије закључити уговор о додели
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-501/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић, с.р.

Понедељак, 25. август 2014.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Клубу књижевника
„Павле Марковић Адамов“ из Нових Карловаца, Ул.
Главна 31, за реализовање пројекта VII Марковдански
сусрети песника 2014, у износу од 60.000,00 динара
(шездесетхиљададинара).
II
Oдобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације,
на жиро рачун Клуба књижевника „Павле Марковић
Адамов“ који је отворен у Војвођанској банци, број
рачуна 355-1068902-48.
III
Председник општине ће са Клубом књижевника
„Павле Марковић Адамов“ из Нових Карловаца
закључити уговор о додели средстава за реализацију
пројекта из тачке I овог решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-502/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.

Број 8, страна број 208
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Јединство“ из Марадика, Ул. Цара
Душана 2,
за
реализовање пројекта Народна
ношња Шумадије у износу од 150.000,00 динара
(стотинупедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Јединство“
који је отворен у НЛБ банци, број рачуна 310-4057-70.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Јединство“ из Марадика закључити уговор
о додели средстава за реализацију пројекта из тачке I
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-503/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013), Председник општине Инђија, дана 23. априла
2014. године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Удружењу жена „Класје“
из Марадика, Фрушкогорска 2, за реализацију пројекта
„Народне рукотворине“ у износу од 70.000,00 динара
(седамдесетхиљададинара).

Понедељак, 25. август 2014.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Удружења жена „Класје“ који је отворен у
АИК банци, број рачуна 105-86202-25.
III
Председник општине ће са Удружењем жена „Класје“
из Марадика закључити уговор о додели средстава за
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-504/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Хрватском културнопросвјетном друштву „Стјепан Радић“ из Новог
Сланкамена, Ул. Цара Душана 163 за реализовање
Манифестације „Маскенбал 2014“ у износу од 50.000,00
динара (педесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Хрватског културно-просвјетног друштва
„Стјепан Радић“ који је отворен у Војвођанској банци,
број рачуна 355-1024492-97.
III
Председник општине ће са Хрватским културнопросвјетним друштвом „Стјепан Радић“ из Новог
Сланкамена закључити уговор о додели средстава за
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
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Решење објавити
Инђија“.

Службени лист општина Инђија
V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-505/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културно-уметничком
друштву „Бранко Радичевић“ из Бешке, Ул. Карађорђева
1, за реализовање Програма рада куд-а „Бранко
Радичевић“ за 2014. годину, у износу од 650.000,00
динара (шестстотинапедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације,
на жиро рачун Културно-уметничког друштва „Бранко
Радичевић“ који је отворен у NLB банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Бранко Радичевић“ из Бешке закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Kултурно-уметничком
друштву „Петефи Шандор“ из Марадика, Ул. Цара Душана
3, за реализовање пројекта Поставка кореографије за
фолклорну групу млађег узраста, у износу од 150.000,00
динара (стотинупедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Културно-уметничког друштва „Петефи
Шандор“ који је отворен у NLB банци.
III
Председник општине ће са Културно-уметничким
друштвом „Петефи Шандор“ из Марадика закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити
Инђија“.

V
у „Службеном листу општине

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-507/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-506/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

Понедељак, 25. август 2014.

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р
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На основу 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 чл. 10.
став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Омладинском културноуметничком друштву „Инђија“ из Инђије, Краља Петра
Првог 9, за реализовање пројекта „Игром и песмом
кроз Инђију“, у износу од 830.000,00 динара (осамстот
инатридесетхиљададинара).
II
Oдобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Омладинског културно-уметничког друштва
„Инђија“ који је отворен у Банци Интеса.
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III
Председник општине ће са Омладинским културноуметничким друштвом „Инђија“ из Инђије закључити
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-508/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
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На основу 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 чл. 10. став 7. Одлуке о буџету општине Инђија за
2014. годину („Службени лист општине Инђија“ број
16/2013),
Председник општине Инђија, дана 23. априла 2014.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Завичајном друштву
„Стара Бешка“ из Бешке, Ул. Краља Петра Првог бр. 1,
за реализовање манифестације „Бешкафест 2014“, у
износу од 200.000,00 динара (двестотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације, на
жиро рачун Завичајног друштва „Стара Бешка“ који је
отворен у НЛБ банци, број рачуна 310-6859-06.
III
Председник општине ће са Завичајним друштвом
„Стара Бешка“ из Бешке закључити уговор о додели
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Р Е Ш Е Њ Е
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Удружењу „Ромкиње
Инђије“ из Љукова, Ул. Петра Кочића 62, за реализовање
пројекта „Културно лето Рома Војводине“, у износу од
80.000,00 динара (осамдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације,
на жиро рачун Удружења „Ромкиње Инђије“ који је
отворен у Raiffeisen Bank, а.д.Београд.
III
Председник општине ће са Удружењем „Ромкиње
Инђије“ из Љукова“ закључити уговор о додели
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-509/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

Понедељак, 25. август 2014.

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.

V
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-510/2014-II
Дана: 23. 04. 2014. године
Инђија

П р е д с е д н и к,
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 09/13) и члана 1. Правилника о изменама
правилника о начину утврђивања, евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор
(„Службени гласник РС“, број 08/2014),
Председник општине Инђија, дана 06. августа 2014.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА број 40-26/2014-II од
23.01.2014. године
I
У Решењу председника број 40-26/2014-II од
23.01.2014. године у члану II, речи након зареза које
гласе „отворен у Управи за трезор, број 840-133776320“ замењују се речима „отворен у Комерцијалној банци
ад Београд, број 205-60615-21“.
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II
Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

Понедељак, 25. август 2014.

ИНВАЛИДСКА МЕСТА У ОКВИРУ I ЗОНЕ –
црвена:

II
Општа паркиралишта за путничка моторна возила
одређују се у оквиру I Зоне и II зоне, и то:

1. Инвалидска паркинг места у Новосадској улици,
десна страна испред кућних бројева 2, 8 и 12 - укупно 3
паркинг места (бр. 1,9,27)
2. Инвалидска паркинг места у Новосадској улици, лева
страна испред кућних бројева 11 и 21 - укупно 2 паркинг
места (бр. 68,49)
3. Инвалидска паркинг места у Улици цара Душана,
између парка на Тргу Слободе, зграде Техничке школе
‘’Михајло Пупин’’ и коловоза Држаног пута II А реда укупно 3 паркинг места (бр. 86,87,88)
4. Инвалидска паркинг места у Улици Душана Јерковића,
лева страна од раскрснице са Улицом Војводе Степе до
колског улаза Основне школе ‘’Душан Јерковић’’, испред
кућног броја 1 - укупно 2 паркинг места (бр. 454,441)
5. Инвалидска паркинг места у Улици Душана Јерковића,
десна страна од раскрснице са Улицом Војводе Степе до
раскрснице са Улицом Трејд јуник, испред објекта „TQ
CITY“ - укупно 2 паркинг места (бр. 360,373)
6. Инвалидска паркинг места у Улици краља Петра I,
десна страна испред кућних бројева 12, 14, 20 - укупно 3
паркинг места (бр. 139,140,154)
7. Инвалидска паркинг места у Улици краља Петра I,
лева страна испред кућног броја 7 - укупно једно паркинг
место (бр. 191)
8. Инвалидска паркинг места у Улици Југ Богдана,
лева страна од зграде Поште до раскрснице са Улицом
Вука Караџића, испред објекта зграде поште - укупно 2
паркинг места (бр. 455,456)

I ЗОНА – црвена:

II ЗОНА – жута:

1. Паркинг у Новосадској улици, десна страна од кућног броја
2. закључно са кућним бројем 16 - укупно 30 паркинг места.
2. Паркинг у Новосадској улици, лева страна од кућног броја
9. закључно са кућним бројем 23 - укупно 25 паркинг места.
3. Паркинг у Улици цара Душана, између парка на Тргу
Слободе, зграде Техничке школе ‘’Михајло Пупин’’ и
коловоза Држаног пута II А реда - укупно 23 паркинг места.
4. Паркинг у Улици Душана Јерковића, десна стрaна од
раскрснице са Улицом Војводе Степе до раскрснице са
Улицом Трејдјуник - укупно 18 пакинг места.
5. Паркинг у Улици Душана Јерковића, лева страна од
раскрснице са Улицом Војводе Степе до колског улаза
Основне школе ‘’Душан Јерковић’’ - укупно 14 паркинг места.
6. Паркинг у Улици краља Петра I, десна страна од кућног броја
6, закључно са кућним бројем 24 - укупно 27 паркинг места.
7. Паркинг у Улици краља Петра I, лева страна од кућног броја
1. закључно са кућним бројем 25 - укупно 36 паркинг места.
8. Паркинг у Улици Југ Богдана, десна страна од раскрснице са
Митровданском улицом - укупно 32 паркинг места.
9. Паркинг у Улици Југ Богдана, лева страна од зграде Поште до
раскрснице са Улицом Вука Караџића – укупно 28 паркинг места.
10. Паркинг иза зграде Општине Инђија на парцели број
2 КО Инђија - укупно 12 паркинг места.
11. Паркинг у Улици Светог Саве кратка, лева страна, испред
стамбеног објекта у Блоку број 26 – укупно 3 паркинг места.
12. Паркинг у Новосадској улици, лева страна, испред
стамбено - пословног објекта ‘’САВА’’, од кућног броја 27
закључно са кућним бројем 33 – укупно 14 паркинг места.
13. Паркинг простор у Улици Трејдјуник, поред стамбено –
пословног објекта ’’ TQ CITY’’ – укупно 11 паркинг места.

1. Паркинг простор између Зелене пијаце и Митровданске
улице, у блоку број 43 – укупно 110 паркинг места.
2. Паркинг у Митровданској улици, подужно са леве
стране, од раскрснице са Улицом Југ Богдана до Улице
краља Петра I – укупно 21 паркинг место.
3. Паркинг у Српскоцрквеној улици, у делу парцеле
3635 КО Инђија, горњи простор испред Дома здравља
‘’др Милорад - Мика Павловић’’, испред кућног броја
5 – укупно 26 паркинг места.
4. Паркинг у Улици Душана Јерковића, десна страна,
од раскрснице са Улицом Трејдјуник до раскрснице са
Занатлијском улицом – укупно 25 паркинг места.
5. Паркинг у Улици Душана Јерковића, лева страна од колског
улаза Основне школе ‘’Душан Јерковић’’ до раскрснице са
Занатлијском улицом – укупно 27 паркинг места.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:40-925/2014-II
Датум: 06.08.2014.године
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 32/11 и ‘’Службени лист општине
Инђија’’, број 14/2013) и члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија (‘’Службени лист општине
Инђија’’, број 9/2013),
Председник општине Инђија, дана 13. августа
2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА
I
Овим решењем одређују се општа паркиралишта у
насељеном месту Инђија.

ИНВАЛИДСКА МЕСТА У ОКВИРУ II ЗОНЕ – жуте:
1. Инвалидска паркинг места између Зелене пијаце и
Митровданске улице, у блоку број 43 - укупно 6 паркинг
места (бр. 229,263,264,265,266,300)
2. Инвалидска паркинг места у Српскоцрквеној улици,
у делу парцеле 3635 КО Инђија, горњи простор испред
Дома здравља ‘’др Милорад - Мика Павловић’’ - укупно
3 паркинг места (бр. 110,111,112)
У I Зони и II Зони наплата комуналне таксе за
коришћење општих паркиралишта врши се у времену од
07:00 до 21:00 часова радним данима, суботом од 07:00
до 14:00 часова, док се недељом и у дане државних и
верских празника, који су законом одређени као нерадни
дани не врши наплата.
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III
Општа паркиралишта, као повлашћени корисници,
могу да користе:
1. Физичка лица, предузетници и правна лица који су
власници или закупци станова и пословног простора
у вишепородичним стамбено-пословним објектима у
Новосадској улици број 1, број 15, број 17 и број 19. –
Паркинг у Новосадској улици, лева и десна страна, I Зона.
2. Физичка лица, предузетници и правна лица који су
власници или закупци станова и пословног простора
у вишепородичним стамбено-пословним објектима у
Улици краља Петра I број 9, у Улици Војводе Степе број
4, број 6, број 7, број 8, број 10 и број 12, и у Улици
Југ Богдана број 6 и број 14. – Паркинг простор између
Зелене пијаце и Митровданске улице, у блоку 43, II Зона.
У објектима из става 1. ове тачке, право на добијање
повлашћене паркинг карте могу остварити физичка
лица, предузетници и правна лица, који су власници
или закупци станова и пословног простора, а који,
поред уписаног пребивалишта односно седишта у овим
објектима, имају и регистровано возило на своје име или
на име правног лица за које траже повлашћену карту.
Повлашћени корисници користе јавна паркиралишта из
става 1. ове тачке без временског ограничења.
IV
Као опште паркиралиште за паркирање пољопривредних
возила и запреге одређује се паркинг простор на сточној
пијаци, између улица: Соње Маринковић, Голубиначке и
Инђијског потока – укупно 50 паркинг места. На паркинг
простору из става 1. ове тачке не врши се наплата комуналне
таксе за коришћење паркиралишта.
V
О уређењу, опремању, одржавању, обележавању и
организацији коришћења општих паркиралишта стара
се Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија,
у складу са Одлуком о јавним просторима за паркирање
(‘’Службени лист општина Срема’’, број 32/11 и
‘’Службени лист општине Инђија’’, број 14/2013).
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о одређивању општих паркиралишта (‘’Службени
лист општина Срема’’, број 4/2012 и ‘’’Службени лист
општине Инђија’’, број 9/2013, 16/2013 и 2/2014).
VI
Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Број:35-684/2014-II
Дана:13.08.2014. год.
Инђија
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Врши се исправка у „Службеном листу општине
Инђија“број 5/2014 од 26.05.2014.године, тако што се иза
акта објављеног под редним бр.139 – Одлука о изради Плана
генералне регулације насеља Љуково, додаје, као саставни
део план, графички приказ ширег обухвта Плана генералне
регулације насеља Љуково и Решење о неприступању
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну

Понедељак, 25. август 2014.

средину Плана генералне регулације насеља Љуково у
следећем тексту:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-111/2014-IV-02
Датум: 07.04.2014. године
И Н Ђ И Ј А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 14. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, број
25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени лист општине Инђија’’,
број 7/2012), Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе
општине Инђија, дана 07.04.2014. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
ЉУКОВО
1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације насеља Љуково.
2. План генералне регулације насеља Љуково је врста
урбанистичког плана којим ће се прецизно дефинисати
граница грађевинског подручја, површине за јавне и остале
намене, услови и правила уређења и изградње на предметном
подручју, инфраструктурно опремање грађевинског
земљишта дефинисањем траса, коридора и капацитета за
саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру.
3. Како је План генералне регулације насеља Љуково
на хијерархијски нижем нивоу од Просторног плана
општине Инђија (‘’Сл. лист општине Инђија’’, број
7/2012), могу се примењивати одредбе Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
Просторног плана општине Инђија на обухват Плана
генералне регулације насеља Љуково, без израде
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана генералне регулације насеља Љуково..
4. Узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу,
као и применом критеријума прописаних Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине је одлучило да се за предметни план не
приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насеља Љуково и објављује
се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Начелник
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић,с.р. „
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Врши се исправка у „Службеном листу општине
Инђија“број 7/2014 од 08.07.2014.године, тако што
се иза акта објављеног под редним бр.191 – Одлука
о изради Плана детаљне регулације за део викенд
зоне са туристичко – рекреативним садржајима на
обали реке Дунав у к.о. Бешка, додаје, као саставни
део плана, графички приказ ширег обухвта Плана
детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко
– рекреативним садржајима на обали реке Дунав у к.о.
Бешка и Решење о неприступању изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за део викенд зоне са туристичкорекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО
Бешка у следећем тексту:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-262/2014-IV-02
Датум: 16.06.2014. године
И Н Ђ И Ј А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 14. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’,
број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени лист општине
Инђија’’, број 7/2012 и 5/2014),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија, дана 16.06.2014. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ДЕО ВИКЕНД ЗОНЕ СА ТУРИСТИЧКО –
РЕКРЕАТИВНИМ САДРЖАЈИМА НА ОБАЛИ
РЕКЕ ДУНАВ У КО БЕШКА
1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за део викенд зоне са туристичко-рекреативним
садржајима на обали реке Дунав у КО Бешка (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
2. План детаљне регулације је врста урбанистичког

Понедељак, 25. август 2014.

плана којим ће се детаљније разрадити уређење и градња
простора, како је дефинисано Просторним планом
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’,
број 7/2012).
Намена површина Плана детаљне
регулације биће усклађена са наменом површина која је
дефинисана Просторним планом општине Инђија (‘’Сл.
лист општине Инђија’’, број 7/2012).
3. Како је План детаљне регулације на хијерархијски
нижем нивоу од Просторног плана општине Инђија
(‘’Сл. лист општине Инђија’’, број 7/2012), могу се
примењивати одредбе Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Просторног плана општине
Инђија на обухват Плана детаљне регулације, без израде
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину истог.
4. Узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу,
као и применом критеријума прописаних Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине је одлучило да се за предметни план не
приступа изради Извештаја о стратешкој процени.

5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за део викенд зоне са туристичкорекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО
Бешка и објављује се у ‘’Службеном листу општине
Инђија’’.
Начелник
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић,с.р.“
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CIP - Каталогизација у публикацији
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