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 На основу члана 13. Закона о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 
и 101/16), члана 58. став 1. тачка 2 Статута општине 
Инђија-пречишћени текст („Службени гласник општине 
Инђија“, бр. 09/13), а уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-
02565/2018-09 од 16. априла 2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 21. маја 2018. године, доноси

ПРОГРАМ	ПОДРШКЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	
ПОЉОПРИВРЕДНЕ	ПОЛИТИКЕ	И	ПОЛИТИКЕ	
РУРАЛНОГ	РАЗВОЈА	ЗА	ОПШТИНУ	ИНЂИЈА
I	ОПШТЕ	ИНФОРМАЦИЈЕ	И	ТАБЕЛАРНИ	

ПРИКАЗ	ПЛАНИРАНИХ	МЕРА

1.1	АНАЛИЗА	ПОСТОЈЕЋЕГ	СТАЊА

 Инђија је данас град будућности, град 
мултикултуралности, мултиконфесионалности и 
међунационалне толеранције, град културе, уметности, 
спорта и град младих. Инђија се препознаје по успеху у 
привлачењу домаћих и страних инвеститора и снажном 
привредном развоју те представља најатрактивније 
место за инвестирање у Србији.

1.1.1.	Географске	и	административне	карактеристике

 Инђија се налази у југозападном делу Срема, 
спада у већа насеља Срема (већа насеља од Инђије су 
Сремска Митровица и Рума). Површина града износи 
386 км², број насеља 11. Надморска висина насеља је 113 
м, док је централни део насеља одређен координатама: 
45,03º северне географске ширине и 20,05º источне 
географске дижине. Општина Инђија има око 48.000 
становника, просечна густина насељености је 122 
становника по км².

 Општина Инђија има изразито повољан 
географски положај. Налази у југоисточном Срему, 
на југоисточним обронцима Фрушке Горе који се 
завршавају висом Кошевац код Старог Сланкамена. 
Већи део територије општине Инђија се налази на тзв. 
Фрушкогорској лесној тераси са повољним струјањем 
ваздуха, ниским нивоом подземних вода и повољним 
земљиштем за пољопривреду и изградњу. Поред  

општине Инђија протиче европска река Дунав у дужини 
од 42 км. Тај десни део обале реке Дунав, која протиче 
уз обронке Фрушке Горе, једна је од најлеших на целом 
водотоку кроз Србију.

 Инђија има изузетан географско-саобраћајни 
положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, 
Аеродрома „Београд“ Никола Тесла 35 км, непосредна 
близина главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут 
Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд-Загреб, 
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-
Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија - 
Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија – 
Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) што поставља 
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала 
и атрактивности за инвестирање.

 Територују Општине чине подручја насељенех 
места, која улазе у њен састав и то: Бешка, Инђија, 
Крчедин, Љуково, Јарковци, Марадик, Нови Карловци, 
Нови Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Стари 
Сланкамен, Бешка и Чортановци. Насеља у околини 
Инђије представљају јединствен конгломерат 
различитих историјских околности у којима су настајала 
култура, традиција, обичаји, па се с правом може рећи да 
Инђија представља складну вишенационалну заједницу, 
с бројним насељима специфичним по географском 
положају, етничком саставу, етнолошком наслеђу и 
шароликој туристичкој понуди.

1.1.2	Природни	услови	и	животна	средина

Хидрографија

 Основу хидрографије територије Општине 
Инђија карактерише река Дунав, један већи водоток 
Патка бара – Будовар и три мања водотока Инђијски 
канал и потоци Љуково И Шеловренац. Инђијски канал је 
притока потока Љуково, који се улива у тзв. Голубиначки 
канал, да би исти на крају био притока Дунава са местом 
улива код Старих Бановаца. Поток Шеловренац припада 
сливу реке Саве преко мелиорационог канала Јегричке. 
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији 
водоток како на територији општине тако и на том 
ширем делу Срема, који се заједно са Голубиначким 
каналом код Старих Бановаца заједно улива у Дунав.
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Kлиматске карактеристике

 Клима овог простора у целини је умерено-
континентална, на коју делују двојаки фактори: у ширем 
смислу, то су они који делују на климу Панонске низије, 
а у ужем смислу то су локални фактори, проузроковани 
положајем простора (у Срему, уз Фрушку гору, уз 
Дунав и друго). Средња годишња температура ваздуха 
је највиша током два летња месеца у јулу и августу и 
износи 22ºC, најнижа средња годишња температура је у 
јануару -1ºC.

 Температура ваздуха Због великог колебања 
средњих месечних температура дешава се да хладнији 
од јануара буде фебруар или децембар а топлији од 
јула август или јуни. За климатске прилике општине 

значајно је и то што се зимске температуре неких година 
нагло мењају, јануарске су просечно у минусу, а средња 
фебруарска иде и до +8 C°. Овакве промене условљавају 
брзо топљење снега а на то обично долазе и обилне 
падавине у облику кише.

Ветар

 У пределу Инђије најучесталији ветрови су 
северозападног правца и овај ветар заједно са западним 
доноси кишу. Ови ветрови дувају равномерно и брзина 
им није велика. Други по учесталости су ветрови из 
источног квадранта, назив им је „кошава” и то су по 
правилу суви, хладни и јаки ветрови који дувају у 
налетима ( ударима).

Река Дунав

 Са северне стране, Општину Инђију граничи 
река Дунав у дужини од 26,5 км. Један део земљишта 
(терена) непосредно уз леву обалу Дунава такође 
припада територији општине, са ниским котама око 75,0 
мАНВ који су најчешће плављене при високим водама 
Дунава, и то су Велика Ада, Лочка Ада, Крчединска 
Ада и Козјак, који представљају алувијалну раван реке 
Дунав која је под непосредним утицајем нивоа воде у 
Дунаву. Десну обалу Дунава на територији општине 
чине падине Фрушке горе, које су знатно више са котама 
од леве обале. Практична опасност од поплава високих 
вода Дунава, на територији општине не постоји. 

Остали водотоци

 Патка бара почиње са више изворишних 
кракова који одводњавају југоисточне падине Фрушке 
горе и у горњем току, због присуства сталних изворе, 
у кориту увек има воде. Са јужних падина Калакача и 

Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар прима две 
периодске притоке Крчедински и Сланкаменски поток. 
У кориту ових водотока, који немају сталне изворе, воде 
има само у пролеће и јесен, од снега и киша, а ретко 
краткотрајно и после јачих летњих пљускова. Постоје 
још три мања водотока и то Инђијски канал, Љуково и 
на самој граници општине Шеловренац.

Рељеф

 Простор инђијске општине рељефно се састоји 
из две основне геоморфолошке целине: источних 
огранака Фрушке Горе и фрушкогорске лесне заравни. 
Највећи простор обухвата фрушкогорска лесна зараван. 
Северном границом општине тече Дунав са својим 
широким коритом и гради облике везане за речну ерозију 
и акумулацију. У оквиру фрушкогорског побрђа могу се 
издвојити две целине: Калакач и Кошевац.

 Основна геолошко-стратиграфска формација 
на посматраном подручју јесте дилувијални лес чије 

Слика бр.2 : Ружа ветрова
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наслаге покривају цели простор. То је компактна 
геолошка маса која је под утицајем климе и вегетације 
на површини изменила своје особине и постала 
површина са особинама чернозема који је погодан за 
пољопривредну делатност.

Геоморфолошке карактеристике подручја

 У геоморфолошком погледу територија Инђије 
се налази на делу фрушкогорске лесне заравни. С 
обзиром да је састављена од чистог сувоземног леса, 
на површини лесне заравни има лесних утолица, а и 
речне долине су типа лесних долова. Лесна зараван није 
јединствена, издвајају се два нивоа. Виши ниво (северни 
део територије) је лесна зараван надморске висине 
130-150 м, и нижи ниво 100-120 м (јужни део). Разлика 
између највише и најниже тачке је око 50 м релативне 
висине.

Геолошке карактеристике

 У геолошком погледу земљиште територије 

насеља Инђија чини лес, састављен од више лесних 
складова. Навејавање леса трајало је у време глацијала. 
Дебљина лесног слоја варира и креће се од 10 м до 20 м.

СТАЊЕ	И	ТРЕНДОВИ	У	РУРАЛНОМ	ПОДРУЧЈУ

1.1.3.	Демографске	карактеристике	и	трендови	

 Према попису из 2002. Општина Инђија имала 
је 49.609, док је попис из 2011. показао да се број 
становника смањио и износи 47.204. Просечна старост је 
у складу са Републичким просеком и износи 42,3 године. 
Природни прираштај је негативан и износи – 5,8 ‰. 
Према последњем попису становништва у Србији из 
2011. године, Општина Инђија има 15.848 домаћинстава 
и то1:

Градско подручје 8.745 
домаћинстава

25.988 
становника

Сеоском подручју 7.103 
домаћинстава

21.216 
становника

________________________________________________________________________
У наредној табели дат је приказ података за свако насељено место општине Инђија2:
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Пројекција демографског развоја3

 Просторним планом је предвиђен благ пораст укупног броја становника, тј. да ће 2021. године у 
насељима општине Инђија живети 52.450 становника, да ће просечна величина домаћинства износити 3,1 члан 
по домаћинству, а укупан број домаћинстава бити 17.050. Ове претпоставке су рађене на основу утврђених 
биодинамичких карактеристика популације, дотадашњих развојних тенденција, као и прогнозираног привредног и 
укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021 за насеља општине Инђија.

 У наредној табели дат је приказ предвиђеног броја становника на основу горе наведеног4.

1.1.4.	Диверзификација	руралне	економије

 Већина руралног становништва се углавном 
бави пољопривредом. Пољопривреда Инђијске општине 
има велики потенцијал, који се огледа првенствено у 
врло квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем), 
благој клими и таласастом рељефу. Највише су 
заступљене оранице на којима се узгаја првенствено 
пшеница и кукуруз, затим шећерна репа и сунцокрет. 
У последњих неколико година је у експанзији дуванска 
култура. Воћарство и виноградарство се налазе одмах 
иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе 
изванредан спој који резултира високим приносом. 
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и 
шљива. Виноградарство је са великом традицијом 
али је у последње време у стагнацији. Сточарство 
је такође са дугом традицијом и релативно је добро 
развијено. Заступљено је свињарство, говедарство, 
живинарство а у мањој и мери овчарство и козарство 

Осим пољопривреде, постоји знатан потенцијал у 
туризму руралног подручја, који је у доброј мери 
искоршћен у појединим местима општине. Подршком 
додатним могућностима запошљавања могу се у неким 
срединама зауставити негативни трендови депопулације 
и напуштање села. Диверзификација активности на 
газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи 
развој руралних подручја, и њоме се може придонети 
бољем уравнотежењу регионалног развоја у економском 
и социјалном смислу.

 Структура односно дистрибуција незапослених 
по квалификацијама у општини Инђија слична је 
као и у Републици Србији и Војводини. У општини 
Инђија највећи број незапослених, око 30%, чине 
квалификовани. Незапосленост у општини Инђија у 
2017. години, у односу на 2012. годину опала је за око 
51% (извор НСЗ, децембар 2017).

_________________________________________________________

3 Просторни план Општине Инђија
4 Извод из Просторног плана Општине Инђија
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 У општини Инђија, присутан је констатан тренд 
смањивања броја незапослених лица на евиденцији 
НСЗ, чему највише доприноси раст запошљавања код 
нових инвеститора.

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

Структура незапослених лица према степену стручне 
спремe и старости 

 Неповољна квалификациона структура 
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, 
обзиром да од укупног броја незапослених лица 29 % 
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу 
посебних програма обуке као услов за запошљавање 
ових категорија незапослених лица. На основу података 
НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица са 
I, III и IV степеном стручне спреме (81 % од укупног 
броја).

 Старосна структура незапослених на евиденцији 
НСЗ, где је мало више од половине незапослених 
лица старије од 45 година (53 %), намеће обавезу 
израде посебних програма обуке и мера за подстицај 
запошљавања ових категорија незапослених лица. У 
структури незапослених лица према старосној доби и 
полној структури уочљиво је да број незапослених лица 
женског пола је изразитији у категоријама старосне доби 
између 40 и 60 године живота.

 

 Кретање броја незапослених лица према 
старосним категоријама указује на потребу посебног 
ангажовања на решавању питања запошљавања 
категорија незапослених лица старијих од 50 година, 
обзиром да и поред мера подстицаја које су на 
располагању послодавцима за запошљавање ових 
категорија лица, уочава се константни раст незапослених 
лица ове старосне групе.
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 У циљу потпуног сагледавања радних активности 
становништва и утврђивања радног контигента, НСЗ 
спроводи два пута годишње у марту и октобру Анкету 
о радној снази (АРС), која је потпуно усаглашена са 
препорукама и методологијом ЕУРОСТАТ-а, којом се не 
узима у обзир формални статус лица које се анкетира, 
него се радни статус тог лица одређује на основу 
сварне активности коју је оно обављало у посматраном 
периоду. Према класификацији професионалог статуса 
запослених лица, запослена лица су:
• Самозапослени, 
• Запослени радници и 
• Помажући чланови домаћинства 

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

1.1.5.	Рурална	инфраструктура

 Инђија се снабдева водом захватањем подземне 
воде из неогених песковитих седимената, на Инђијском 
изворишту је у функцији 25 бунара укупног капацитета 
7600 л/мин. Овај капацитет обезбеђује довољне 
количине воде за водоснабдевање насеља Инђија, 
Љуково, Јарковци и Нови Карловци. Извориште у 
насељу Бешка се састоји од 5 бунара укупног капацитета 
1100 л/мин. У свим осталим насељима општине налазе 
се још 13 бунара који задовољавају потребе становишта 
за пијаћом водом.

 Пијаћом водом из Инђијског водоводног 
система снабдева се свих 10 села и сама Инђија.

 Од укупног броја насеља, једино Инђија има 
изграђен и функционално јединствен канализациони 
систем, а укупан број прикључених субјеката на 
канализационој мрежи је 5900. Од сеоских насеља само 
поједина имају делимично изграђену канализацију.

 Инђија је железничка раскрсница Срема. Кроз 

Инђију пролази железничка пруга Београд – Нови 
Сад – Суботица, те Београд – Стара Пазова – Рума – 
Сремска Митровица. Како је смештена на пола пута 
између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају 
значајни европски коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, 
њен туристичко – географски положај веома је повољан. 
Поред Инђије пролази и међународни ауто-пут Београд – 
Нови Сад – Суботица – Будимпешта.

 Основну везу насеља Инђије са 
макрорегионалним центром, Новим Садом, и главним 
градом, Београдом, и даље ће чинити магистрални 
пут (државни пут 1. реда) М-22.1, Хоргош–Нови 
Сад–Инђија-Београд. Основну везу насеља Инђије са 
окружењем ће и даље чинити регионални пут (државни 
пут 2. реда) Р-109, Путинци–Инђија–Стари Сланкамен, 
који представља везу са субрегионалним центром Румом 
и својим источним краком излази на Дунав (Паневропски 
коридор ВИИ). Регионални пут Р-109 (државни пут 2. 
реда), Путинци– Инђија–Стари Сланкамен, који тангира 
центар насеља Инђија, представљаће везу насеља са 
магистралним путем М-22 (Е-75), а такође и са осталом 
категорисаном мрежом и суседним општинама.

 Нови саобраћајни капацитет – обилазница, уз 
већ постојеће (државни путеви 1. и 2. реда), магистрални 
пут М-22.1, регионални пут Р-109, омогућиће повезивање 
свих планираних садржаја у оквиру радне зоне са ауто-
путем Е-75, као сегментом коридора X (државни пут И 
реда, М-22). Све категорисане путеве унутар обухвата 
плана неопходно је модернизовати и реконструисати у 
циљу повећања квалитета одвијања саобраћаја, а нови 
коридор - обилазница магистралног пута (државног 
пута 1. реда ) М-22.1 и Р-109 (државног пута 2. реда) 
планира се ван урбаних простора.

 Формирана саобраћајна мрежа насеља је 
ортогоналног типа са уличним коридорима различитих 
ширина и релативно задовољавајућим степеном 
изграђености и опремљености саобраћајница. Новим 
мерама за унапређење функционисања унутарнасељског 
саобраћаја неће доћи до битнијих промена у насељској 
саобраћајној матрици, али ће се комфор, безбедност, и 
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уопште, ниво услуге подићи на врло висок ниво. Преко 
90% укупне дужине путева су савремени коловози. 
Поред постојеће путне мрежа којом су сва сеоска насеља 
повезана са Инђијом, постоји и добро организовани 
јавни приградски аутобуски превоз.

 Што се тиче информатичко – комуникационе 
инфраструктуре, рурално подручје општине Инђија се 
одликује, добром покривеношћу фиксном и мобилном 
телефонијом, тако да је приступ интернету и другим 
видовима имформисања доступан великом броју 
сеоских домаћинстава.

 У руралној средини где су углавном, заступљене 
индивидуалне куће са двориштем, баштом и њивама, 
постоје велике количине биљног отпада и просечна 
густина отпада износи 0,11- 0,18 т/м³. Плански и 
уређен систем сакупљања кабастог отпада у руралним 
срединама постоји. Организован је одвоз смећа из свих 
сеоских насеља, који врши ЈКП „Комуналац“ Инђија. У 
мањем броју села су присутне дивље депоније. Решавање 
проблема управљања отпадом за територију општине 
Инђија је у току и то организовањем и пуштањем у рад 
регионалне санитарне депоније чија изградња хје у току.

 Гасна инфраструктура - Инђијска општина је 
потпуно гасифицирана. Мрежа гасовода је изграђена у 
свим насељеним местима. Постављено је:

• укупно 55 км челичног међумесног гасовода, који 

повезује насељена места;
• укупно 140 км кућних прикључака спаја основну 
мрежу са потрошачима;
• укупно 450 км уличних цевовода чини целину 
гасоводне мреже;
• мрежа снабдева преко 7.000 потрошача из категорије 
домаћинстава и индустријских и 
комуналних фирми;
• Инђијска општина конзумира 16 милиона просторних 
метара гаса годишње.

 Телекомуникациона инфраструктура - нова 
најсавременија дигитална централа, са скоро 100 
одсто телефонских прикључака повезаних на њу. 
Софистицирана телекомуникациона инфраструктура 
омогућује прикључење свих стандардних, као и 
најнапреднијих телекомуникацијоних сервиса. У свим 
насељеним местима постоје одељења Јавног предузећа 
ПТТ Србија, а у самом граду раде поште на две локације. 
Градска пошта је првог реда и пружа све услуге које ЈП 
ПТТ Србије нуди својим корисницима било где у земљи.

ПОКАЗАТЕЉИ	РАЗВОЈА	ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1.6.	Пољопривредно	земљиште

 Укупна површина пољопривредног земљишта 
у општини Инђија износи 33.184,5751 ха, од чега је 
обрадиво пољопривредно земљиште 30.751,0756 ха, 
односно 92,67%.

 Пољопривреда Инђијске општине има 
велики потенцијал, који се огледа првенствено у врло 
квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем), благој 
клими и таласастом рељефу. Највише су заступљене 
оранице на којима се узгаја првенствено пшеница и 

кукуруз, затим шећерна репа и сунцокрет. У општини 
Инђија произведе се годишње 120.000 т житарица и 
140.000 т индустријског биља. У последњих неколико 
година је у експанзији дуванска култура.
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 У Инђији је регистровано 2.401 индивидуалних 
газдинстава, од тога је 1.786 активних газдинстава.

 Воћарство и виноградарство се налазе одмах 
иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе 
изванредан спој који резултира високим приносом. 
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и шљива. 
Годишња производња износи 12000т. Виноградарство 
је са великом традицијом али је у последње време у 
стагнацији. Традиција подизања винограда и производње 
вина позната је у насељеним местима Стари и Нови 
Сланкамен, Сланкаменачки виногради, Kрчедин, Бешка 
и Чортановци.

 Што се тиче сточарства оно је такође са дугом 
традицијом и релативно је добро развијено. Заступљено 
је свињарство, говедарство, живинарство, а у мањој и 
мери овчарство.

а)	Oдводњавање

 Постојећa мрежa канала која служи у сврху 
одводњавања се редовним одржавањем, које представља 
једну од основних мера уређења Годишњег програма, 
заштите уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, доводи у функцију заштите усева од поплава 
и бујичних вода.

 Степен изграђености система за наводњавање 
је знатно испод потреба савремене пољопривредне 
производње. Највећи постојећи систем за наводњавање 
у функцији, покрива око 150 ха површине, што 
је у односу на укупне потребе за наводњавањем, 
занемарљиво. Посебно треба нагласити да су уређењем 
језера у Јарковцима и Марадику створени услови за 
битно повећање површина за наводњавање, али да је 
неопходно да се целовитим инвестиционим захватима 
реши питање довођења воде и изграде нове црпне 
станице, односно оспособе постојеће црпне станице и 
ставе у функцију.

б)	Наводњавање

 Постојећи капацитети за наводњавање, из језера 
„Љуково“ у Јарковцима и „Шелевренац“ у Марадику, 

као и изграђена црпна станица у Крчедину (која није у 
функцији дужи низ година), уз неопходна инвестициона 
улагања у изградњу цевоводне мреже и нових црпних 
станица, омогућила наводњавање на око 3000 ха. Наиме 
капацитети постојећих језера (у Јарковцима: 600.000 м³ 
воде и у Марадику 2.100.000 м³ воде), а посебно црпна 
станица и резервоар за наводњавање у Крчедину, за коју 
се користи вода из реке Дунав, дају могућност да се 
питање наводњавања решава целовито за потребе већег 
броја пољопривредних произвођача, посебно у области 
воћарско-виноградарске производње.
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 На основу Студије о оправданости наводњавања 
пољопривредних површина на територији општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 
9/12), Општина Инђија је приступила следећој фази 

пројекта иззградње инфраструктуре наводњавања – 
изради идејног пројекта наводњавања на локалитету 
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен и Сланкаменачки 
виногради – Подсистема Нови Сланкамен.

 Наведена Студија је јасно указала да изградња 
више мањих подсистема представља ефикаснију и 
економски далеко исплативију варијанту коришћења 
водних ресурса у сврху наводњавања, према којој је 

изградња секундарне мреже, због близине примарне 
инфраструктуре и планираног начина коришћења воде, 
у потпуности економски исплатива за будуће кориснике.
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в)	Уређење	атарских	путева

 Стање постојећих пољских путева захтева 
редовно одржавање и уређење путне мреже. 
Спровођењем поступка арондације земљишта, 
извршено је и детаљно планирање пољских путева, који 
су према досадашњој пракси углавном прилагођавани и 
померани сходно потребама самих корисника и власника 
пољопривредног земљишта.

 Примена савремене механизације у 
пољопривредној производњи (машина велике снаге 
и габарита) захтева редовно уређивање и одржавање 
пољских путева и саобраћајница, те се у те сврхе 
Годишњим програмом планирају и издвајају значајна 
средства у циљу стварања услова за савремену 
пољопривредну производњу.

1.1.7.	Вишегодишњи	засади

 Воћарство је једна од најпродуктивнијих 
пољопривредних грана. Захваљујући великом броју 
воћних врста омогућено је коришћење подручја са веома 
различитим земљишним и климатским условима, па 
самим тим и земљишта слабијих физичких, хемијских и 
других особина. Инђија својим географским положајем, 
климатским и земљишним карактеристикама, 
традицијом, незагађеном природом и великим 
тржиштем пружа одличне услове за развој интензивног 
и профитабилног воћарства и пратеће прерађивачке 
индустрије.

 Иако је производња воћа значајно 
интензивирана још увек постоје многи проблеми 
који прате ову област, а то су: уситњеност парцела, 
екстензивни узгој на већини површина и интензивни 
узгој у појединим деловима где је традиција прерасла 
у посао, затим изражена неорганизованост и низак 
ниво стручности произвођача, технике и технологије 
производње, недостатак квалитетних производа на 
тржишту, неизвестан пласман, неадекватан сортимент и 
стари засади, споро увођење стандарда.

 Према подацима из Програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Инђија за 2017. годину 2401 газдинставo има 1.720 ха 
под воћем, што указује да је просечна површина под 
воћем по газдинству око 0,72 хектара.

 Воћарство и виноградарство се налазе одмах 
иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе 
извандредан спој које резултира високим приносом. 
Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и 
шљива. Укупна површина под воћњацима на територији 
Инђијске општине износи 556,8449ха, а годишња 
производња се креће од 12.000 т. Од укупне површине 
воћњака највеће површине се налазе у Крчедину (150 
ха), Чортановцима (102 ха) и Новом Сланкамену (78 
ха). Постоји неколико удружења и Земљорадничких 
задруга које окупљају произвођаче воћа и тиме пружају 

добру подлогу за развој воћарске производње. Што се 
винограда тиче укупна површина под виноградима је 
1.163 ха највеће површине се налазе у Новом Сланкамену 
(375 ха), Крчедин (188 ха), Чортановци (192 ха), Стари 
Сланкамен (169 ха) и Марадик (83 ха).

1.1.8.	Сточни	фонд

 Повољни услови за гајење крупне стоке 
су у свим селима општине Инђије. Остали видови 
производње (свињарство, живинарство, тов јунади) 
су такође заступљени у општини. Због негативних 
промена у пољопривреди и сточарству које су се 
десиле у протеклом периоду (пад куповне моћи, 
смањење домаћег и губитак иностраног тржишта, и 
сл.), породична газдинствима се све теже одлучују 
да озбиљније крену у већу произвдњу. Сточни фонд 
општине Инђија према попису пољопривреде из 2012. 
године чини 4.484 говеда, 3.328 оваца, 2.210 коза, 17.090 
свиња 117.328 кокоши, 4.671 остале живине, 86 коња и 
2.917 кошница. Сточарска производња се наслања на 
производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине а 
знатно мање на испаше на ливадама и пашњацима.

 Сточарска производња у односу на пратећу 
производњу сточне хране је самодовољна у погледу 
кабасте хране (луцерка, детелина) као и у погледу 
потрошње житарица. Сточарство уназад пар година се 
постепено опоравља, модернизује и повећава квалитет. 
Виши степен раста је присутан у производњи млека, у 
односу на друге видове производње.

 У производњи млека, мали број фармера 
остварује високу производњу по грлу/породични бизнис, 
док већина газдинстава задовољава егзистенцијалне 
потребе породице овом производњом.

 На територији општине нема великих 
газдинстава специјализованих за овчарство и козарство. 
Највећа стада имају око 100–150 оваца, највише има 
газдинстава који имају до 10 оваца. Целокупни систем 
производње заснива се на традиционалном узгоју.

 Интензивно свињарство и живинарство 
су развијени у целој општини, јер постоји обимна 
производња житарица, првенствено кукуруза. Број 
газдинстава са савременим свињарским и живинарским 
фармама је мали. Највећа живинарска газдинства имају 
око 10.000 кљунова живине, док остала броје од 1.000 
до 2.000 кљунова живине, по производном циклусу. 
Производи се углавном пласирају на локалним пијацама, 
кланицама и месарама. Најзаступљеније расе свиња 
су шведски ландрас и велики јоркшир. У мањем броју 
присутни су холандски, немачки и белгијски ландрас као 
и дурок и пиетрен. Производња јаја и бројлера заснива 
се на хибридима лаког и тешког типа. Производња 
живинског меса високо је зависна од увоза хибрида, 
протеинске хране, адитива и лекова.

 Стандардним товом говеда (400–600 кг) бави се 
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537 газдинстава. Фарме броје од 10–20 грла у тову. У 
већини случајева, пољопривредна домаћинства продају 
телад масе 150–200 кг.

 Тренд раста броја кошница у периоду од 2002. 
до 2012. године је значајан и карактеристичан је за шири 
регион, па чак и за национални ниво. Иако већи део 
пчеларења територијано потпада под околне општине 
где је паша доступнија, у Инђији постоји неколико 
удружења пчелара. Величина производње, али пре свега 
квалитет су конкурентни и на ширем тржишту. Добро 
организовани произвођачи који су у удружењу које са 
чланством ради на прихватању добре пчеларске праксе, 
доприносе да се релативно екстензивни систем гајења 
све више унапређује, а мед стандардизује и пласира и 
кроз веће извознике и диструбутера. У пчеларењу су 
заступљена оба система - и стационарни и селидбени, 
а подручја Фрушке горе и атари надомак Инђије су 
најчешће одреднице за медну пашу кад су у питању 
багремов и ливадски мед.

 Просечан принос меда по кошници креће се око 
15 кг по кошници годишње. По попису пољопривреде, 
2012. године на територији општине Инђија се налази 
2.917 кошница пчела. Висока незапосленост и ниска 
почетна улагања потребна за бављење пчеларством 
главни су разлози за раст броја пчелињих друштава у 
Србији.

1.1.9.	Механизација,	опрема	и	објекти

 По опремљености пољопривредном 
механизацијом, општина Инђија је мало изнад 
регионалног просека. Пољопривредна газдинства 
располажу у просеку са 1,53 двоосовинских трактора, 
а просечна површина коришћеног пољопривредног 
земљишта обрађена сопственим двоосовинским 
трактором износи 13,88 ha. Средња и мала пољопривредна 
газдинства су опремљена половном механизацијом, 
која је технолошки превазиђена на газдинствима 
земаља са развијеном пољопривредом. Пољопривредна 
механизација на газдинствима је застарела, старија од 10 
година, односно преко 87% је застарела механизација. 
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. 
године на територији општине Инђија, има 2.216 
двоосовинских трактора, 241 једноосовинских трактора 
144 комбајна, и 9.560 прикључних машина.

 Опремљеност објеката за смештај стоке је 
врло неуједначен и зависи од степена специјализације 
и величине стада. Постоји 1.240 објеката за смештај 
говеда, 4.941 објект за смештај свиња, 1.699 објеката за 
смештај кока носиља и 569 објеката за смештај остале 
стоке. Ови објекти су технички добро опремљени и 
испуњавају захтеве предвиђене стандардима о добробити 
животиња. И поред тога, управљање стајњаком и његово 
складиштење остаје један од кључних проблема са којим 
се суочава већина великих, али и део малих произвођача.

 Према резултатима пописа пољопривреде 

из 2012. године на територији општине Инђија има 
72 хладњаче, 191 сушара, 35 објеката за силажу, 4 
стакленика и 246 пластеника.

1.1.10.	Радна	снага

 Број пољопривредних газдинстава на 
територији општине Инђија, према подацима у 
2012. години, је 2.401 газдинство. Највећи број 
пољопривредних газдинстава, има једног до два члана 
газдинства или стално запосленог који обављају 
пољопривредну делатност. Газдинства са три до четири 
члана који обављају пољопривредну делатносу у 
укупном броју учествују са око 20%.

 Укупан број чланова газдинства и стално 
запослених на газдинству на територији општине Инђија 
износи 6.668, при чему се највећи део од 99,5 % односи на 
породична пољопривредна газдинства. Пољопривредне 
активности на породичном газдинству обављају 
искључиво чланови породице и рођаци док стално 
запослених у оквиру ове категорије газдинства готово 
и да нема. Удео појединих категорија ангажоване радне 
снаге на газдинствима са територије града у укупном 
броју годишњих радних јединица у пољопривреди 
износи: 42% од стране носилаца газдинстава, 38% од 
стране чланова породице и рођака носиоца, свега 8%: 
од стране стално запослених на газдинствима и 12% 
сезонске радне снаге и лица ангажованих на уговор. На 
основу података Пописа пољопривреде из 2012. године 
може се видети да је учешће ангажоване радне снаге 
стално запослених и сезонских радника изнад просека 
Републике.

 Највећи број носилаца породичних газдинстава 
уједно су управници - менаџери на газдинствима. Што се 
тиче нивоа њихове обучености из области пољопривредне 
производње 40% имају само пољопривредно искуство 
стечено праксом, док само 7% имају стечено средње и 
високо стручно образовање из области пољопривреде.

 Једно од најделикатнијих питања будућег 
развоја сектора пољопривреде је изразито неповољна 
старосна и образовна структура пољопривредне радне 
снаге. Овај проблем значајан је како са аспекта социјалне 
структуре руралних средина, тако и у погледу капацитета 
људских потенцијала за усвајање нових технологија, 
промену производне структуре и многе друге.

1.1.11.	Структура	пољопривредних	газдинстава

 Према резултатима Пописа пољопривреде 
из 2012. године на територији општине Инђија 
евидентирана са 2.401 пољопривредна газдинстава.

 На основу резултата Пописа пољопривреде из 
2012. године структура пољопривредних газдинстава 
према величини коришћеног пољопривредног земљишта 
се креће : укупно 2.401 ПГ на 30.343 ха; до 1 ха 1.277 
ПГ на – 510 ха; од 1 до 2 ха- 520 ПГ на 752ха; од 2-5 



Број 8, страна број  516                             Службени лист општине Инђија                             Понедељак 21. мај 2018.

ха- 586 ПГ на 1.922 ха ; од 5-10ха-395 ПГ на 2812 ха; 
од 10 до 20ха – 230 ПГ на 3.238 ха и преко 20 ха - 210 
ПГ на 21.107 ха; без земље 86 ПГ; просечно коришћено 
пољопривредно земљиште је 9,18 ха.

 На основу резултата Пописа пољопривреде из 
2012. године структура пољопривредних газдинстава 
према броју условних грла стоке је следећа: мање од 4 
условна грла – 2823 ПГ; од 5 до 9 УГ – 276 ПГ; од 10-
14 УГ – 95 ПГ; од 15-19 УГ-40 ПГ; од 20-49УГ -59ПГ; 
преко 50 УГ -9ПГ; преко 100 УГ - 2 укупан број УГ је 
9514.

1.1.12.	Производња	пољопривредних	производа

 Ресурси на којима се заснива пољопривреда 
у одређеном подручју имају важну, али не и пресудну 
улогу на конкурентност.

 Сектор воћарства је у сталном порасту, сектор 
поврћа бележи незнатан раст. Производња воћа, и то 
језграстог, коштичавог и јабучастог иако нема високе 
трендове раста, добро се котира у пласману у Србији. 
Сектор повртарства, и то првенствено лако кварљиво, 
али и тешко кварљиво поврће, имају добре трендове 
производње, на које треба обратити пажњу и усмерити 
стратешке мере подршке.

 Регион Инђије није изузетак од националног 
контекста, јер не постоји значајно развијен тржишни 
ланац којим се омогућава дорада, паковање и чување 
поврћа.

 Највише су заступљене оранице на којима 
се узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим 
шећерна репа и сунцокрет. У последњих неколико 
година је у експанзији дуванска култура. Воћарство 
и виноградарство се налазе одмах иза ораница, јер су 
клима и благе падине Фрушке горе изванредан спој 
који резултира високим приносом. Најзаступљенија је 
производња јабучастог воћа и шљива. Виноградарство 
је са великом традицијом али је у последње време у 
стагнацији. Сточарство је такође са дугом традицијом и 
релативно је добро развијено. Заступљено је свињарство, 
говедарство, живинарство а у мањој и мери овчарство и 
козарство.

 Од сточарске производње, у општини Инђија 
узгој говеда и свиња има наглашено позитиван тренд. 
Тако да у општини Инђија према попису пољопривреде 
има 4.484 говеда, 17.090 свиња, 3.328 оваца, 2.210 
коза. Произвођачи млека углавном своје млеко продају 
великим ланцима млекара, мали број пољопривредника 
се одлучује на озбиљнију производњу прављења сира и 
других производа од млека.

 Органска производња је заступљена на 
занемарљивим површинама.

1.1.13.	 Земљорадничке	 задруге	 и	 удружења	
пољопривредника

 У општини Инђија, задружни сектор представља 
значајну компоненту руралног развоја и социјалне 
економије. Добро развијен и организован задружни 
сектор доприноси уравнотеженом регионалном развоју 
и одрживом развоју. У општини Инђија, функционише 
14 задруга у областима воћарства, виноградстрства, 
ратарства. Заједнички наступ при уговарању производње 
и продаји, набавка репроматеријала, или преговори са 
државним институцијама ради регулисања својих права 
или заједничких интереса изискује већу промоцију 
предности у удруживање у земљорадничке задруге.

 У општини Инђија делују бројне задруге ЗЗ 
Нови Карловци, ЗЗ Нови Сланкамен, ЗЗ Крчедин, ЗЗ 
Сланкаменка, ЗЗ Инђија, ЗЗ Марадик, ЗЗ Бешка, ОЗЗ 
Срем, ЗЗ Агројовановић Бешка, ЗЗ ,,Добро воће’’ Нови 
Сланкамен, ЗЗ ,,Воћар’’ Нови Сланкамен, ЗЗ ,,Икраш 
кооп’’ Нови Карловци, женска задруга „Жене Нови 
Сланкамен” и прва специјализована виноградарско-
винарска задруга у Србији „Трифун и Дионис”.

 Поред пољопривредника пољопривредних 
задруга на територији општине делују удружења, 
организације, салаши и етно куће које се баве 
традиционалним занатима, чувањем традиције, имају 
везе и утичу на рурални развој наше општине. Постоје 
следећа удружења и то: Удружење пољопривредника 
општине Инђија, Удружење пољопривредника и сточара 
,,ПољоС’’, ,,Етнодом гороцвет’’ Инђија, Удружење жена 
„Банстолка”, „Крчединкe”, „Бешчанке”, Удружење 
пчелара Марадик, Удружење пчелара „Рој” Инђија, 
,,Сланкаменка-пријатељи вина’’, Друштво за неговање 
културних и духовних вредности „Етноарт”, Еколор-
клуб сеоских жена Крчедин, ,,Вилин салаш’’, Удружење 
пољопривредника Инђија.

 Активности удружења која се подржавају 
од стране локалне самоуправе су: учешће на 
манифестацијама ради промоције производа, подношење 
апликација на отворене конкурсе и учествовање у 
пројектима ради унапређења рада удружења, промоције 
рада удружења, општине и туристичке понуде Инђије 
примарне и прерађивачке производње према локалним, 
републичким и страним донаторима и партнерство 
у релизацији пројеката из области пољопривреде и 
руралног развоја.

 У наредном периоду ставиће се акценат 
на анимирању пољопривредника да се удружују и 
формирају нова удружења како би лакше превазишли 
проблеме модерног тржишта. Општина ће пружати 
пуну подршку приликом регистрације удружења, помоћ 
приликом брендирања производа, као и подршку за 
аплицирање за средства по конкурсима јавним позивима 
и слично. Удружења имају велику улогу и значај за 
унапређење пољопривреде и руралног развој на подручју 
локалне самоуправе.
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1.1.14.	Трансфер	знања	и	информација

 Општина Инђија је 2012. године, преко Агенције 
за рурални развој општине Инђија реализовала пројекат 
„Израда базе података пољопривредних газдинстава 
у општини Инђија“. Овим пројектом између осталог 
сви пољопривредници путем смс порука добијају све 
информације о тренутним актуелностима везаним за 
пољопривреду. База података представља својеврсну 
мапу руралних ресурса општине Инђија и служи да се 
унапреди пољопривреда општине и успостави боља 
комуникација са пољопривредним газдинствима.

 Нове технологије брже и ефикасније 
се прихватају од стране већих пољопривредних 
газдинстава. Генерално посматрано, између различитих 
делова аграрног сектора нема битних разлика у 
позицијама за стицање знања, изузев што сложенији 
видови производње захтевају већи обим информација о 
модерним технологијама.

 Локална самоуправа преко Агенције за рурални 
развој у сарадњи са институцијама у пољопривреди, 
научним институцијама, приватним саветодавним 
сектором, развојним регионалним агенцијама и 
другим релевантним чиниоцима руралног развоја и 
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј 
имформисаности и трансферу стручних знања крајњим 
корисницима. Информисаност се спроводи путем слања 
смс порука пољопривредницима, јавног информисања о 
актуелностима у пољопривреди и селу (регионалне ТВ, 
емисије и наступи пољопривредних и других стручних 
лица) и путем организованих скупова са мештанима.

 Обуке пољопривредника и сеоског 
становништва раде се путем организованих једнодневних 
или вишедневних тренинга, семинара и радионица и 
свакодневним радом на терену на газдинствима.
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Циљна	 група	 и	 значај	 промене	 која	 се	 очекује	 за	
кориснике:

 Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за територију општине Инђија утврђујe се структура 
мера, односно намена и начин коришћења средстава за 
2018. годину, у укупном износу од 28.000.000,00 динара, 
која су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. 
годину број 400-25/2017-I од 29.12.2017. године (Сл. 
лист бр 30/2017), опредељена на буџетској позицији 375, 
средства за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални 
развој општине Инђије.

 Циљна група Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији општине Инђија у 2018. години су 
пољопривредна газдинства, чија је техничко-технолошка 
опремљеност на ниском нивоу, те је неопходно подизање 
конкурентности ових газдинстава како би опстала на 
тржишту.
 Ове мере утицаће на развој и унапређење 
пољопривредне производње и руралног развоја на 
територији општине, кроз унапређење услова на 
тржишту кредита које одобравају банке корисницима 
кредита намењених подстицају развоја пољопривреде, 
односно за примарну пољопривредну производњу – 
набавку обртних средстава и набавку нове 
пољопривредне механизације и опреме. Такође, 
сврха ових мера је и унапређење руралне економије, 
оснаживање и равномеран развој пољопривредних 
газдинстава и квалитета руралног становништва кроз 
повећану конкурентност малих пољопривредних 
произвођача, мотивисање руралног становништва 
да активно учествује у друштвеном животу, развоју 
заједнице, побољшању животних услова као и социјална 
димензија.

 Реализација Програма, односно дефинисане 
мере допринеће:

• модернизацији производње и јачању производне 
конкурентности:

- повећање продуктивности газдинства,
- смањење производних трошкова;

• достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:
- заштите животне средине,
- јавног здравља,
- здравља животиња и биљака,
- добробити животиња,
- заштите на раду;
- повећању квалитета производа, хигијене и 

безбедности хране;
- побољшању конкурентности породичних 

пољопривредних газдинстава;
• увођењу нових технологија и иновација, и отварање 
нових тржишних могућности;
• побољшању квалитета производа уз испуњавање 
националних и ЕУ стандарда у области безбедности 
хране и заштите животне средине;
• очувању производње традиционалних производа;
• повезивању сектора пољопривреде и сектора туризма;
• унапређењу непољопривредних делатности на сеоском 
подручју;
• добијању производа веће додате вредности у циљу 
повећања доходка и побољшању одрживих услова за 
живот сеоског становништва:

- смањењу производних трошкова
- побољшању конкурентности породичних 

пољопривредних газдинстава
- повећању продуктивности газдинства

 Концепт примене мера у области органске и 
контролисане производње, заснован је на коришћењу 
природних ресурса и регулаторних механизама како би 
се заменили потенцијали загађујући импути и осигурала 
одржива производња. Агротехничке мере и биолошке 
(физичке/хемијске) методе се пажљиво бирају и 
уравнотежују, узимајући у обзир заштиту здравља, како 
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произвођача, тако и потрошача и животне средине а што 
за крајњи циљ има:
- уравнотежену биљну и сточарску производњу која 
уважава природне системе и циклусе, побољшава 
квалитет земљишта, воде и ваздуха,
- повећање броја призвођача укључених у програм,
- повећање површина земљишта под контролисаном и 
органском производњом,
- успостављање контролисане и органске производње 
као целовитог система управљања и производње хране, 
која се базира на еколошкој пракси, биодиверзитету, 
очувању природних ресурса и високих стандарда за 
добробит животиња,
- производњу различитих пољопривредних производа уз 
примену поступака који нису штетни за здравље људи, 
биљака, животиња и животну средину,
- рационално коришћење енергије и природних ресурса: 
земље, воде, органских материја и другог,
- производњу квалитетне и здравствено безбедне хране,
- економску одрживост кроз повећање компетитивности, 
јачања тржишне оријентисаности, већа и ефикаснија 
помоћ и подршка произвођачима,
- социјалну одрживост кроз већу одговорност према 
захтевима потрошача, подстицање производње 
квалитетније хране и њене безбедности и равномернији 
рурални развој и
- еколошку одрживост кроз ефикасније усвајање и развој 
еколошких и осталих стандарда за добробит заједнице.

 Потенцијални корисници мера подршке су 
физичка или правна лица, са територије општине Инђија: 
носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава 
са активним статусом, регистрована у складу са 
Правилником о упису у регистар пољопривредних 
газдинстава и обнови регистрације, удружења и 
асоцијације пољопривредних произвођача, произвођачи 
који су започели процес контролисане пољопривредне 
производње, као и произвођачи производа са ознаком 
географског порекла, удружења водокорисника и 
удружења грађана која су основана ради обављања 
промотивних и непољопривредних делатности за развој 
села и заштиту животне средине, предузетници и правна 
лица за пружање саветодавних и других услуга.

Информисање	корисника	о	могућностима	које	пружа	
Програм	 подршке	 за	 спровођење	 пољопривредне	
политике	и	политике	руралног	развоја	за	територију	
општине	Инђија	за	2018.	годину

 По усвајању Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију општине Инђија за 2018. 
годину од стране општинског већа, исти се објављује 
на званичном сајту општине Инђија, као и на сајту 
Агенције за рурални развој општине Инђија www.arri.rs.

 Информисање потенцијалних корисника 
о мерама Програма, врши се такође, путем СМС 
обавештавања, организовања и одржавања трибина 
и предавања за пољопривредне произвођаче и све 

заинтересоване, путем локалних медија, друштвених 
мрежа, дистрибуцијом штампаних обавештења и преко 
Агенције за рурални развој општине Инђија и сеоских 
месних канцеларија и задруга (флајери, обавештења и 
др.).

 Информисање потенцијалних корисника врши 
се и непосредним контактом у просторијама Агенције за 
рурални развој општине Инђија и радом на терену.

Мониторинг	и	евалуација

 Oпштина Инђија и Агенција за рурални 
развој општине Инђија која обавља послове на 
изради предлога Програма и реализацији мера након 
усвајања истог. Током периода реализације Програма, 
мониторинг и евалуацију врше све унутрашње јединице 
у оквиру Агенције и општинске управе, свака из своје 
области деловања. Такође, у процесу мониторинга и 
евалуације учествују и други органи и стручна тела 
општине Инђија: општинско веће – усвајање годишњег 
извештаја, Комисија за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Инђија – врши контролу и 
процену успешности спровредених мера и одлучују о 
захтевима по појединим мерама, Управа за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке – 
врши контролу документације и законску исправност 
поднетих захтева, у оквиру своје надлежности, као 
и комисије и друга радна тела која се формирају у 
периоду реализације самог Програма, а које углавном 
имају задатак процене потенцијалних корисника мера и 
контроле наменског коришћења одобрених средстава.

 Агенција за рурални развој општине Инђија 
на крају буџетске године организује састанке са 
корисницима средстава по Програму мера, ради 
добијања информација о успешности реализованих 
мера и оствареним резултатима и ради добијања 
података о потребама за увођењем нових или иновацију/
кориговање постојећих мера.

 На основу систематизованих података радних 
тела и комисија и крајњих корисника, Агенција за 
рурални развој општине Инђија прати годишњу 
реализацију, остварене резултате и ефекте спроведених 
мера Програма и даје предлог о даљем спровођењу 
истих или увођењу нових мера подршке.

II.ОПИС	ПЛАНИРАНИХ	МЕРА

2.1.	Назив	и	шифра	мере: Директна плаћања - Регрес 
за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - 
100.1.1

2.1.1.	Образложење

 У складу са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС 10/13 и 142/14 и 103/15) 
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могу да утврђују мере подршке за спровођење 
пољопривредне политике за подручје територије 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 
осим директних плаћања, а која се не односе на регресе 
за трошкове складиштења у јавним складиштима 
и регресе за репродуктивни материјал и то само за 
вештачко осемењавање, као и мере политике руралног 
развоја за подручје територије аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе. Ова мера је у складу са 
националном Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014 –2024. и Стратегијом локалног економског 
развоја општине Инђија 2014 -2020.
 Сточни фонд општине Инђија према попису 
пољопривреде из 2012. године чини 4484 говеда, 3328 
оваца, 2210 коза, 17090 свиња 117328 кокоши, 4671 
остале живине, 86 коња и 2917 кошница. Сточарство 
уназад пар година се постепено опоравља, модернизује 
и повећава се квалитет. Виши степен раста је присутан 
у сектору млекарске производње у односу на друге 
видове производње. Сточарска производња се углавном 
одвија на малим фармама, односно пољопривредним 
газдинствима.
 Унапређење сточарства у делу унапређења 
расног састава говеда на територији општине Инђија 
вршиће се за регистрована пољопривредна газдинства.

2.1.2.	Циљеви	мере

 Реализација ове мере позитивно утиче на 
економски и социјалнијални развој руралне средине 
кроз специфичне циљеве:
• подизање конкурентности производње и стварање 
тржишно одрживог произвођача;
• побољшање расног састава говеда;
• обезбеђивање услова за уравнотежен развој 
говедарства;
• боље коришћење расположивих ресурса;
• јачање вертикалне интеграције у производњи млека и 
меса;
• подизање стандарда живота у руралној средини 
и пољопривредних произвођача кроз повећање и 
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
 Регресирањем за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) остварује се поправљање 
расног састава говеда на територији општине у циљу 
повећања производње и квалитета млека и меса код 
комерцијалних произвођача.

2.1.3.	 Веза	 са	 мерама	 Националног	 програма	 за	
рурални	развој

 Није применљиво.

2.1.4.	Крајњи	корисници

 Крајњи корисници мере су физичка лица – 
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства.

2.1.5.	Економска	одрживост

 За реализацију ове мере није потребно 
подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања.

2.1.6.	Општи	критеријуми	за	кориснике

 Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- Корисник има регистровано пољопривредно газдинство 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији општине Инђија,
- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање 
у другим јавним фондовима;
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија.
- Корисник мора да има измирене обавезе што се тиче 
пореза према општини Инђија;
- Корисник мора има одговарајућу животињу обележену 
и регистровану у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство.

2.1.7.	Специфични	критеријуми

 За реализацију ове мере корисник је у обавези 
да испуни само опште критеријуме.

2.1.8.	Листа	инвестиција	у	оквиру	мере

Шифра
регреса

Назив	инвестиције

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање)

2.1.9.	Критеријуми	селекције

 Критеријуми селекције се не примењују при 
реализацији ове мере, већ се средства одобравају 
по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка 
средстава.

2.1.10.	Интензитет	помоћи

 Износ регреса за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање говеда) је максимално 2.000,00 
динара по приполодном грлу, а максимално 100.000,00 
динара по захтеву. Рефундација регреса се врши за 
период од 01.11.2017. до 31.10.2018. године. Средства 
се опредељују по пријему захтева у висини од 100 % 
економске вредности oсемењавања (без ПДВ-а).
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2.1.11.	Индикатори/показатељи

Редни број Назив показатеља

1.
Укупан број подржаних газдинстава 
за регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање)

2. Укупан износ ангажованих средстава

2.1.12.	Административна	процедура

 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) одобраваће се путем конкурса. Конкурс 
ће се дефинисати у оквиру мере по претходно утврђеним 
критеријумима и расположивим средствима. Конкурс 
ће ближе одредити намену, услове доделе средстава и 
потребну документацију. Конкурс ће се објављивати 
путем штампаних и електронских медија.

 Пријем захтева, у складу са конкурсним 
условима, вршиће Агенција за рурални развој 
општине Инђија. Председник општине Решењем 
образује Комисију за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Инђија. Комисија прво врши 
административну контролу ради утврђивања да ли је 
захтев потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени. После административне 
контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени 
теренским обиласком газдинстава потенцијалних 
корисника. Комисија има обавезу да најмање једном 
месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на 
основу критеријума утврђених Правилником.

 Захтеви за регрес за вештачко осемењавање 
говеда, пољопривредна газдинства подносе два пута 
годишње и то: за осемењавања извршена од 01.11.2017. 
до 30.04.2018. године захтев се подноси од 01. априла 
до 31. маја 2018.године, а за осемењавања извршена у 
периоду oд 01.05. 2018. – 31.10.2018. године захтев се 
подноси од 15. септембра до 15. новембра 2018. године.

 Коначну одлуку о расподели и коришћењу 
подстицајних средстава Регреса за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање) доноси Комисија за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој општине 
Инђија. Начин реализације одобрених подстицајних 
средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

2.2.	 Назив	 и	 шифра	 мере: Кредитна подршка - 
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите - 
100.2.1

2.2.1.	Образложење

 У складу са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15 
и 101/16) могу да утврђују мере које се односе на 

директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна 
подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за 
пољопривредне кредите.

 Предложена мера ће обезбеђењем повољнијих 
кредитних услова пољопривредним произвођачима, 
допринети бржем развоју и унапређењу пољопривредне 
производње и руралног развоја на територији општине 
Инђија, кроз унапређење услова на тржишту кредита 
које одобравају банке, фонд за развој, фонд за развој 
пољопривреде корисницима кредита намењених 
подстицају развоја пољопривреде, односно за примарну 
пољопривредну производњу – набавку обртних 
средстава и набавку нове пољопривредне механизације 
и опреме. Такође, сврха ове мера је и унапређење 
руралне економије, оснаживање и равномеран 
развој пољопривредних газдинстава кроз повећану 
конкурентност малих пољопривредних произвођача. 
Ова мера је у складу и са националном и са локалном 
аграрном политиком, односно Националним програмом 
за пољопривреду за период 2018-2020. године. Кредитна 
подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне 
кредите представља меру којом се пољопривредним 
газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу 
кредита код даваоца кредита и на тај начин се стварају 
повољни економски услови за обезбеђење неопходних 
инпута за постојећу производњу.

 Пољопривреда је делатност у којој се ангажује 
велика количина новчаних средстава сваке године, било 
да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се 
ради о улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање 
и остале инвестиције. Констатни извори финансирања 
су не само предуслов за повећање производње, већ 
и за одржавање већ постојећег нивоа производње. 
Свако комерцијално пољопривредно газдинство које 
жели да успешно послује пољопривредни кредит види 
као могућност обезбеђења готовог новца и повећања 
профита. Међутим, тренутно банке не препознају мала 
и средња газдинства, која домонирају на територији 
општине Инђија, као озбиљне клијенте, већ као клијенте 
са већим степеном ризика. Ово произилази, пре свега, 
из чињенице да се већи део прихода газдинства не 
одвија преко рачуна. Поред високих каматних стопа 
јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима 
прилива средстава на пољопривредним газдинствима 
и неусклађеност грејс периода са врстом производње, 
односно инвестицијом. Додатни проблем је и начин 
обезбеђења кредита - хипотеке на објектима у руралним 
подручјима су често неприхватљиво обезбеђење.

 Кредитна подршка путем суфинансирања 
камате за пољопривредне кредите представља меру 
којом се пољопривредним газдинствима омогућава 
лакши приступ коришћењу кредита код пословних 
банака и на тај начин се стварају повољнији економски 
услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу 
производњу и за инвестиционе активности за 
започињање и унапређење пољопривредне производње.
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2.2.2.	Циљеви	мере

 Позитиван утицај на стабилност дохотка 
пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз 
прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка 
на пољопривредним газдинствима су општи циљеви 
ове мере, а модернизација производње и унапређивање 
квалитета производа са могућношћу укључивања у шеме 
квалитета (заштита географских ознака итд.), повећање 
површине под засадима и другим културама, повећање 
сточног фонда, представљају специфичне циљеве.

 Позитиван утицај намењен подстицају 
пољопривреде и руралног развоја, и то примарне 
пољопривредне производње, повећање конкурентности 
малих пољопривредних произвођача, стабилизација 
дохотка и прилагођавање тржишним условима.

2.2.3.	 Веза	 са	 мерама	 Националног	 програма	 за	
рурални	развој

 Није применљиво.

2.2.4.	Крајњи	корисници

 Крајњи корисници мере су:
- Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства;
- Правно лице или предузетник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава.

2.2.5.	Економска	одрживост

 Економску одрживост улагања кроз одређену 
форму бизнис плана или пројекта подносилац захтева 
ће достављати банци у зависности од износа кредита и 
пословне политике саме банке. Избор пословне банке 
са најповољнијим условима кредитирања извршиће 
се у складу са законом о јавним набавкама. Локална 
самоуправа дефинише намену коришћења кредитних 
линија и даје сагласност на намену кредиту.

2.2.6.	Општи	критеријуми	за	кориснике

 Општи критеријуми за коришћење средстава по 
овој мери су:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом;
- Корисник са пребивалиштем и производњом на 
територији општине Инђија;
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија,
- Корисник мора да има у регистру пољопривредних 
газдинстава уписану производњу на коју се односи 
инвестиција,
- Корисник мора да има измирене пореске обавезе према 
општини Инђија.

2.2.7.	Специфични	критеријуми

 За реализацију ове мере корисник је у обавези 
да испуни само опште критеријуме.

2.2.8.	Листа	инвестиција	у	оквиру	мере

Шифра Назив	инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите

2.2.9.	Критеријуми	селекције

 Критеријуми селекције се не примењују при 
реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу пријема потпуних захтева, односно одобрених 
кредитних линија од стране изабране пословне банке 
даваоца кредита, до утрошка средстава.

2.2.10.	Интензитет	помоћи

 Суфинансирање камате за пољопривредне 
кредите може бити одобрено у износу од 80% од укупне 
ефективне каматне стопе. Обавезе корисника кредита су 
накнаде и трошкови у току одобравања и реализације 
кредита, а суфинансира се ефективна каматна стопа. 
Ефективна каматна стопа мора бити фиксна током 
периода отплате кредита.

 Интензитет помоћи за суфинансирање камата 
за пољопривредне кредите је 80% од укупне камате код 
краткорочних кредита до 12 месеци (субвенције на име 
суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне 
производње – набавку обртних средстава) преко 
комерцијалних банака за прву годину отплате, а за 
преостали период отплате, до укупне отплате кредита, 
камату у целости плаћа подносилац пријаве. Максимални 
одобрени износ подстицаја по појединачном одобреном 
захтеву за суфинансирање камате на годишњем нивоу 
може бити максимално 100.000,00 динара.

2.2.11.	Индикатори	–	показатељи

Редни	број Назив	показатеља

1. Број корисника кредитних линија са 
суфинансираном каматом

2. Укупан износ ангажованих средстава 
пословне банке

2.2.12.	Административна	процедура

 Суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите одобраваће се путем избора пословне банке 
са најповољнијим условима кредитирања (у складу са 
законом о јавним набавкама) и закључиће се уговор 
са изабраном банком. Након закључења Уговора са 
банком, расписује се јавни позив за подношење захтева 
за одобрење кредита корисницима. Конкурс ће ближе 
одредити намену, услове доделе средстава и потребну 
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документацију. Конкурс ће се објављивати путем 
штампаних и електронских медија.

 Кредити са каматом која се субвенционише 
одобраваће се за реализацију текућих сезонских 
активности у пољопривредној производњи односно за 
набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни 
материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна 
храна и друго), набавку приплодних грла, грла за тов, 
ројева и матица пчела, набавку нове механизације 
за пољопривредну производњу, мреже, наводњвање, 
пластеници, опрема за бунаре и набавку опреме за 
прераду, чување и пласман пољопривредних производа).

 Субвенционисане кредитне линије ће се 
одобравати до утрошка расположивих средстава, а 
најкасније до 01.10.2018. године. Кредити се одобравају 
на период од годину дана. Један корисник може користити 
само једну субвенционисану кредитну линију по врсти 
кредита, која може обухватати више намена. Контролу 
наменског коришћења кредита вршиће одељење за 
привреду и финансије општине Инђија у сарадњи са 
банком.

 Захтев за исплату дела камате за одобрене 
кредите, а у складу са потписаним Споразумом, банка 
је у обавези да доставе општинској управи у року од 
15 дана од дана закључења уговора о кредиту, са свом 
потребном документацијом (Уговор о кредиту, план 
отплате кредита и обрачун камате који се односи на 
обавезу Општинске управe).

 Општинска управа ће средства за субвенције на 
име суфинансирања камате на кредите, по одобреним 
захтевима, пребацивати на рачун банака у року од 30 
дана од дана доставања захтева за пренос средстава, са 
потребном документацијом.
Сав ризик одобрења и наплате кредита од регистрованих 
пољопривредних газдинстава сносе банке.

 Уколико корисник кредита пре времена отплати 
остатак главнице кредита, банке ће општини извршити 
повраћај дела унапред плаћене годишње камате за 
обрачунски период који није покривен коришћењем 
кредита.

2.3.	 Назив	 и	 шифра	 мере: Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава - 101

2.3.1.	Образложење

 Основне карактеристике пољопривредног 
сектора на територији општине произилазе из 
неповољне структуре пољопривредних газдинстава. 
Пољопривредна газдинства која се баве пчеларством 
због неповољног економског и социјалног стања, нису 
у могућности да сама обезбеде довољно средстава за 
модернизацију производње.
 Такође, један од веома битних узрока недовољне 
конкурентности инђијске пољопривреде јесте ниска 

продуктивност, која произилази и из недовољне 
техничке и технолошке опремљености газдинстава. 
Постојећа механизација, осим дела набављеног кроз 
одговарајуће досадашње грантове у последње време је 
застарела. Пољопривредна газдинства, због неповољног 
економског и социјалног стања, нису у могућности да 
сама обезбеде довољно средстава за модернизацију 
производње.

 Модернизацијом постојећих објеката, 
куповином модерне опреме пре свега за мужу и 
савремене прикључне механизације и сејалица, као и 
опреме за пчеларство могуће је побољшати економске 
аспекте деловања и знатно боље испуњавати захтеве 
одржавања природних ресурса, заштите и добробити 
животиња и безбедности хране.

 Ова мера је у складу са националном 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 
2024. и Стратегијом за локални и економски развој 
општине Инђија 2014.-2020.

Сектор	–	Млеко

 Најзначајнија грана сточарске производње је 
млекарство. Сточарство уназад пар година се постепено 
опоравља, модернизује и повећава квалитет. Виши 
степен раста је присутан у производњи млека, у односу 
на друге видове производње.
 У производњи млека, мали број фармера 
остварује високу производњу по грлу/породични бизнис, 
док већина газдинстава задовољава егзистенцијалне 
потребе породице овом производњом.
 Стандардним товом говеда (400–600 кг) бави се 
537 газдинстава. Фарме броје од 10–20 грла у тову. У 
већини случајева, пољопривредна домаћинства продају 
телад масе 150–200 кг.
 Побољшање начина складиштења и хлађења 
млека, као и развој производа са додатом вредношћу 
су начини на који се може побољшати конкурентност и 
квалитет производа.

Сектор	–	Месо

 Постојеће стање у сектору указује на пад 
сточарске производње. Сектором доминира велики број 
газдинстава са ниским интензитетом производње који 
желе да унапреде и побољшају квалитет сточарских 
производа, специјализују се у производњи меса 
са фокусом на гајење свиња, говеда и оваца, као и 
да побољшају продуктивност и конзистентност у 
производњи.
 Фарме које производе месо нису 
специјализоване, не користе правилно пашњаке и 
квалитет коришћене сточне хране није задовољавајући. 
Такође, неодговарајућа је технологија исхране као и 
услови смештаја животиња.
 Интервенције у оквиру ове мере ће бити 
усмерене на подршку сектору како би се задовољили 
национални прописи и како би се приближили 
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стандардима ЕУ у области добробити животиња и 
животне средине.

Сектор	–	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	печурке)	
и	цвеће

 Данас је општина Инђија водећа воћарска 
општина у Срему по површинама под савременим 
засадима воћа и произвођачима који су конкурентни и 
на европском нивоу. Основни тренд у производњи воћа 
је повећање броја тржишно оријентисаних произвођача 
који се професионално баве производњом воћа. Мали 
произвођачи који нису вертикално интегрисани не 
утичу значајно на тржиште воћа у Инђији. Интензивна 
воћарска производња доминира у Новом Сланкамену 
који је постао водеће воћарско место у општини. 
Доминантну производњу јабуке у општини Инђија 
последњих година све више прати диверзификација 
производње – интензификација гајења шљиве, брескве 
те све више савремених засада трешње и вишње.
 Број произвођача поврћа се повећава из године 
у годину, постоји велики број малих произвођача који 
производе за сопствене потребе, продају од куће или на 
локалним пијацама. За разлику од већих произвођача где 
доминира њивска,баштенска и пластеничка производња.
 У сектору воћа и поврћа у општини Инђија 
евидентан је недостатак опреме и механизације како 
би на адекватан начин могли да побољшају своју 
производњу.
 У сектору воће, грожђе, поврће неопходно је, 
пре свега, омогућити пољопривредним произвођачима 
набавку опреме и механизације за за сетву,садњу и 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску 
и виноградарску производњу, производњу садног 
материјала и повртарску производњу, ради лакше и 
боље производње и продаје домаћих пољопривредних 
производа.

Сектор	–	Остали	усеви

 У структури биљне производње највише је 
заступљена ратарска производња, која чини више од 
половине вредности пољопривредне производње. 
Кретања на тржишту пољопривредних производа 
утицала су да се сетвена структура у последњих неколико 
година значајно измени. Површине под житима остале 
су релативно константне, али је у оквиру њих дошло до 
редистрибуције у правцу раста удела кукуруза на рачун 
смањења површина под пшеницом у укупно засејаним 
површинама. Овом мером се постиже унапређење и 
модернизовање ратарске производње.

Сектор-	Пчеларство

 Тренд раста броја кошница у периоду од 2002. 
године је значајан и карактеристичан је за шири регион, 
па чак и за национални ниво. Иако већи део пчеларења 
територијано потпада под околне општине где је паша 
доступнија, у Инђији постоји неколико удружења 
пчелара. Величина производње, али пре свега квалитет 

су конкурентни и на ширем тржишту. Просечан принос 
меда по кошници креће се од 15 кг до 25 кг по кошници 
годишње. По попису пољопривреде, 2012. године на 
територији општине Инђија се налази 2917 кошница 
пчела. Висока незапосленост и ниска почетна улагања 
потребна за бављење пчеларством главни су разлози 
за раст броја пчелињих друштава у Србији. Опремање 
газдинстава потребном опремом /модернизовање 
производње, квалитет и кванитет су позитивни ефекти 
ове мере.

2.3.2.	Циљеви	мере

 Општи циљеви:
 Стабилност дохотка пољопривредних 
газдинстава; повећање производње; побољшање 
продуктивности и квалитета производа; смањење 
трошкова производње; одрживо управљање ресурсима 
и заштите животне средине; раст конкурентности 
уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног 
тржишта;

 Специфични циљеви за сектор:

Сектор – Млеко
 Повећање ефикасности, конкурентности 
и одрживости производње млека путем циљаних 
инвестиција на малим и средњим газдинствима; повећање 
квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу 
(смањење броја бактерија и соматских ћелија; усвајање 
добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање 
производа захтевима савременог тржишта; достизање 
стандарда у области добробити и здравља животиња, 
хигијене и заштите животне средине; унапређење 
производне инфраструктуре и опреме.

Сектор – Месо
 Повећање ефикасности, конкурентности и 
одрживости производње меса на малим и средњим 
газдинствима (говеда, овце и крмаче/прасад), унапређење 
квалитета меса говеда (систем крава-теле), коза, оваца 
и прасади у складу са националним ветеринсрским 
стандардима, достизање стандарда у области добробити 
и здравља животиња, хигијене и заштите животне 
средине, побољшање квалитета и конзистентности 
производње кроз инвестиције у опрему и објекте.

Сектор – воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће
 Унапређење стања на газдинствима кроз 
набавку набавку опреме и механизације за сетву,садњу и 
заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску 
и виноградарску производњу, производњу садног 
материјала и повртарску производњу.

Сектор – Остали усеви
 Унапређење стања прикључне механизације 
на газдинставима кроз набавку прикључних машина 
за обраду земљишта, набавку сејалица и набавку 
прикључних машина за жетву и бербу.
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Сектор - Пчеларство
 Повећање производње пчеларских 
производа; повећање прихода у домаћинствима која 
се баве пчеларском производњом; повећање степена 
запослености у сектору; достизање стандарда у области 
заштите животне средине.

2.3.3.	 Веза	 са	 мерама	 Националног	 програма	 за	
рурални	развој

 Није применљиво.

2.3.4.	Крајњи	корисници

 Крајњи корисници мере су физичка лица – 
носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и 
правна лица регистрована у Регистру пољопривредних 
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и 
руралном развоју.

2.3.5.	Економска	одрживост

 За реализацију ове мере није потребно 
подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања.

2.3.6.	Општи	критеријуми	за	кориснике

 Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом,
- Корисник са пребивалиштем и производњом на 
територији општине Инђија,
- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање 
по неком другом основу,
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија,
- Корисник мора да има измирене пореске обавезе према 
локалној самоуправи,
- Добављач и подносилац захтева не представљају 
повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне 
набавке.

2.3.7.	Специфични	критеријуми

Сектор-Млеко:
 Прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која поседују у свом власништву или у 
власништву члана РПГ 1-19 млечних крава. У случају 
набавке нових машина и опреме за наводњавање 
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која поседују у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ максимално 100 млечних крава. У случају 
када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, 
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која на крају инвестиције поседују у свом власништву, 
односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 
приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза.

Сектор – Месо:
 Прихватљиви корисници су они корисници 
који у Регистру објеката (у складу са Правилником о 
регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 
држање и промет животиња- Службени гласник РС, 
36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима 
за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. У случају када 
се ради о набавци квалитетних приплодних животиња 
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која на крају инвестиције поседују у свом власништву, 
односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних 
приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних 
приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних 
приплодних крмача. Сектор производње комзумних јаја 
нема специфичних критеријума прихватљивости.

Сектор – воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће
 Прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и 
хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 
50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. У случају 
подизања нових или обнављања постојећих (крчење 
и подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници 
су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 
имају у свом власништву, односно у власништву члана 
РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 
hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе. Прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају 
инвестиције имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или 
мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору.

Сектор-Остали усеви:
 Прихватљиви корисници су пољопривредна 
газдинства која имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ мање од 50 ха земљишта под 
осталим усевима. За инвестиције за набавку машина 
и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха 
земљишта под осталим усевима.

Сектор-Пчеларство:
 Прихватљиви корисници за набавку кошница, 
машина и опреме за пчеларство су пољопривредна 
газдинства која, у моменту подношења захтева за 
коришћење подстицаја имају 5 - 500 кошница.
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2.3.10.	Интензитет	помоћи

 Интензитет помоћи износи до 50% укупних 
прихватљивих трошкова.
 Минимални и максимални износ повраћаја 
средстава по секторима је следећи:

За сектор млека:
мин. 15.000 динара, макс. 400.000 динара
За сектор меса:
мин. 15.000 динара, макс. 400.000 динара
За сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће:
мин. 25.000 динара, макс. 600.000 динара
За сектор остали усеви:
мин. 25.000 динара, макс. 600.000 динара
За сектор пчеларство:
мин. 5.000 динара, макс. 200.000 динара

2.3.11.	Индикатори	–	показатељи

Редни број Назив показатеља
1. Укупан број подржаних пројеката

2. Број газдинстава која су модернизовала 
производњу/опрема

3. Број пројеката којима је унапређен 
квалитет производа

4. Број новонабављене прикључне 
механизације

5. Број купљених квалитетних приплодних 
грла

6. Број кошница
7. Број набављених пчелињих друштава

2.3.12.	Административна	процедура

 Подстицаји за инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава одобраваће се путем 

конкурса. Конкурси ће се дефинисати по секторима 
и врстама инвестиција у оквиру мере по претходно 
утврђеним критеријумима и расположивим средствима. 
Конкурси ће ближе одредити намену, услове доделе 
средстава и потребну документацију. Конкурси ће се 
објављивати путем штампаних и електронских медија.

 Пријем захтева, у складу са конкурсним 
условима, вршиће Агенција за рурални развој 
општине Инђија. Председник општине Решењем 
образује Комисију за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Инђија. Комисија прво врши 
административну контролу ради утврђивања да ли је 
захтев потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени. После административне 
контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени 
теренским обиласком газдинстава потенцијалних 
корисника. Комисија има обавезу да најмање једном 
месечно разматра пријаве и о томе сачини записник на 
основу критеријума утврђених Правилником.

 Применом дефинисаних критеријума извршиће 
се рангирање прихватљивих захтева. У случају када 
постоји више пројеката са истим бројем бодова према 
критеријумима за рангирање, предност добија онај 
са ранијим датумом подношења потпуног захтева. У 
случају када је поднет мањи број захтева, који испуњава 
услове и који су прихватљиви, од расположивих 
средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.

 Коначну одлуку о расподели и коришћењу 
подстицајних средстава за инвестиције у физичка 
средства пољопривредних газдинстава доноси 
Комисија за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Инђија. Начин реализације 
одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника 
прецизираће се уговором.
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2.4.	 Назив	 и	 шифра	 мере: Управљање ризицима – 
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 
расадника и животиња – 104.3

2.4.1.	Образложење

 У складу са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 
101/16) могу да утврђују мере подршке за спровођење 
пољопривредне политике за подручје територије 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 
осим директних плаћања, а која се не односе на регресе 
а трошкове складиштења у јавним складиштима и 
регресе за репродуктивни материјал и то само за 
вештачко осемењавање, као и мере политике руралног 
развоја за подручје територије аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе. Ова мера је у складу са 
националном Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014-2024. Године и Стратегијом локалног 
економског развоја општине Инђија 2014-2020. године.
 У данашње време осигурање представља 
високо развијену друштвену делатност и економску 
установу која надокнађује штете настале услед деловања 
рушилачких природних сила, несрећних случајева и 
многих других догађаја.
 Пољопривредна производња је област од 
изузетног друштвеног значаја, те је с тога треба 
заштитити на све могуће начине. Пре свега спречавањем 
настанка временских непогода, што није ни мало лако, 
а у другом реду умањивањем и потпуним уклањањем 
штетних последица. Свакако, најбољи начин економске 
заштите пољопривреде је њено осигурање. На стање 
у коме се налази делатност осигурања пољопривреде 
првенствено опредељује положај пољопривредне 
делатности у привредном систему земље. 
 Пољопривредна производња је далеко ризичнија 
од било којих других привредних активности из разлога 
што на њу утиче велики број природних чинилаца, а 
и дугачак производни циклус који може да траје и по 
неколико година. Осигурање заузима значајно место 
у економској заштити и унапређењу пољопривредне 
делатности. 
 У ужем смислу под пољопривредним 
осигурањем се обично подразумевају две гране:
• осигурање биљне производње и
• осигурање животиња.
 У Србији заштита производње на 
пољопривредним газдинствима је на изузетно ниском 
нивоу, што је одраз недовољног степена привредне 
развијености. Тражња за осигурањем пољопривреде 
није на завидном нивоу иако мимо самих произвођача, 
њу може да иницира и држава или кредитна установа 
која одобрава зајмове за развој пољопривреде.
 Осигурање усева, плодова вишегодиших засада, 
расадника и животиња на територији општине Инђија 
вршиће се за регистрована пољопривредна газдинства.

2.4.2.	Циљеви	мере

 Реализација ове мере позитивно утиче на 
економски и социјални развој руралне средине кроз 
специфичне циљеве:
• Подизање конкурентности производње и стварање 
тржишно одрживог произвођа;
• Подизање стандарда живота у руралној средини 
и пољопривредних произвођача кроз повећање и 
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
• Позитиван утицај на стабилност дохотка 
пољопривредних газдинстава и раст конкурентности;
• Унапређење квалитета производа.

2.4.3.	 Веза	 са	 мерама	 Националног	 програма	 за	
рурални	развој

 Није применљиво.

2.4.4.	Крајњи	корисници

 Крајњи корисници су регистровани 
пољопривредни произвођачи.

2.4.5.	Економска	одрживост

 За реализацију ове мере није потребно 
подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања.

2.4.6.	Општи	критеријуми	за	кориснике

 Општи критеријуми за кориснике по овој мери 
су:
- Корисник има регистровано пољопривредно газдинство 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом и са пребивалиштем и производњом 
на територији општине Инђија,
- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање 
у другим јавним фондовима,
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Инђија,
- Корисник мора да има измирене обавезе што се тиче 
пореза према општини Инђија.

2.4.7.	Специфични	критеријуми

 За реализацију ове мере корисник је у обавези 
да испуни само опште критеријуме.

2.4.8.	Листа	инвестиција	у	оквиру	мере

Шифра 
мере

Назив показатеља

104.3
Осигурање усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и 
животиња
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2.4.9.	Критеријуми	селекције

 Критеријуми селекције се не примењују при 
реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу пријем потпуних захтева, односно до утрошка 
средстава.

2.4.10.	Интензитет	помоћи

 Износ регреса за полисе осигурања од штета 
на усевима, плодовима, вишегодишњим засадима, 
расадницима и животињама односи се на финансирање 
дела трошкова полисе осигурања у износу од 60% 
вредности полисе, а највише 150.000,00 динара.

2.4.11.	Индикатори	–	показатељи

Редни број Назив показатеља
1. Укупан број подржаних пројеката
2. Укупан број поднетих захтева

3. Број ха осигураних од штете на 
плодовима и усевима

4. Број осигураних грла

2.4.12.	Административна	процедура

 Мера осигурање усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња, ће бити спроведена путем 
конкурса. Осигуравајућим кућама које су регистроване 
за рад на подручју Општине Инђија, упућује се 
Програм са критеријумима, како би своје клијенте на 
време информисали о праву на субенције и начину за 
коришћење субвенције из овог програма. Уз пријаву 
на Конкурс за субвенционисање осигурања усева, 
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, 
се прилаже и оверена копија полисе осигурања издата 
у периоду од 01. новембра претходне до 31. октобра 
текуће године, потврда о плаћеној премији осигурања, 
фотокопија личне карте и броја наменског рачуна и извод 
из регистра пољопривредних газдинстава које издаје 
Управа за трезор. Конкурс ће ближе одредити услове 
доделе средстава и потребну документацију. Средства се 
одобравају свим корисницима који испуњавају услове, 
на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка 
расположивих средстава.
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Назив показатеља Вредност, опис 
показатеља

Извор 
податка и 

година
ОПШТИ ПОДАЦИ
Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа
Бонитетна 

класа II 
чернозем

интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...) умерено-
континентална интерни

Просечна количина падавина 162,9 мм интерни
Средња годишња температура 16°C интерни
Хидрографија (површинске и подземне воде) интерни
Површина под шумом 694 ха рзс*
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС 1,81% рзс*
Пошумљене површине у претходној години / рзс*
Посечена дрвна маса 161 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 1786 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 1786 Управа за 
трезор

- породична пољопривредна газдинства 1385
- правна лица и предузетници 401

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) 34.022,86 рзс***
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС 8,01
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 
остало 33.115,15 рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало 23.285 рзс***
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству 5,5ha рзс***
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом / интерни
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања интерни
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ 75 рзс***
Одводњавана површина КПЗ 105 км интерни
Наводњавана површина КПЗ 2.256,94 рзс***
Површина пољ.земљишта у државној својини на територији АП 21,9% интерни
Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у 
закуп: 17,1% интерни

физичка лица : правна лица интерни
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела 156.418 рзс***
Трактори, комбајни, прикључне машине 14.618 рзс***
Пољопривредни објекти 12.582 рзс***
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници 513 рзс***
Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља 51.292 ха рзс***
Чланови газдинства и стално запослени на газдинству: 3.184 рзс***
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / 
предузетника) рзс***

Годишње радне јединице 3.393 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 14 интерни
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Производња пољопривредних производа:

- биљна производња рзс***
- сточарска производња интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева 188 км рзс*
Поште и телефонски претплатници 9 и 19.136 рзс*
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 17.368 рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 9.319 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде 1.728
(у 000м2) рзс*

Пречишћене отпадне воде / рзс*
Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом

ТС110/20 KV, 
снаге 2X31,5
MVA. ТС и 

ТС110/20KV
снаге 31,5MVA

интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре 

9 основних (6 у 
селима), 3 

средње школе и 
8 (6 у селима) 
објеката ПУ

рзс*

Број становника на једног лекара 470 рзс*
Број корисника социјалне заштите 2.560 (од тога 

корисници са 
села 1.562)

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 254 рзс* 

рзс***
Газдинства која обављају друге профитабилне активности / рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС

ЈЛС
туристи: 2.826; 
просечан број 

ноћења 1,2 
домаћи, 1,7 

страни

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба 1 интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 1500 ПССС
 

  

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	320-44/2018-I
Датум:	21.05.2018.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Производња пољопривредних производа:

- биљна производња рзс***
- сточарска производња интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева 188 км рзс*
Поште и телефонски претплатници 9 и 19.136 рзс*
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 17.368 рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 9.319 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде 1.728
(у 000м2) рзс*

Пречишћене отпадне воде / рзс*
Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом

ТС110/20 KV, 
снаге 2X31,5
MVA. ТС и 

ТС110/20KV
снаге 31,5MVA

интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре 

9 основних (6 у 
селима), 3 

средње школе и 
8 (6 у селима) 
објеката ПУ

рзс*

Број становника на једног лекара 470 рзс*
Број корисника социјалне заштите 2.560 (од тога 

корисници са 
села 1.562)

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 254 рзс* 

рзс***
Газдинства која обављају друге профитабилне активности / рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС

ЈЛС
туристи: 2.826; 
просечан број 

ноћења 1,2 
домаћи, 1,7 

страни

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба 1 интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 1500 ПССС
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Република	Србија
Аутономна	Покрајина	Војводина
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
Број:	401-87/2018-III
Дана,	15.	маја	2018.	године
ИНЂИЈА,	Цара	Душана	1

 Општинско веће општине Инђија на основу 
члана 183. став 4. а у вези става 1. тачка 11. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16) и члана 26. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 40/08, 41/09, 15/10 и 20/10),
 Општинско веће општине Инђија, дана 15. маја 
2018. године, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

 Одлука о додели средстава из буџета општине 
Инђија удружењима за реализовање програма и 
пројеката од јавног интереса за општину Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“, број 
6/2018) и Одлука о додели средстава из буџета општине 
Инђија удружењима која се баве социо-хуманитарним 
активности за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 6/2018), донете 
на основу Правилника о ближим критеријумима, начину 
и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија 
удружењима, за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 3/17), ПОНИШТАВАЈУ	СЕ.
 Поништењем аката из става 1. диспозитива 
овог решења уклањају се све правне последице, које 
су произвеле Одлука о додели средстава из буџета 
општине Инђија удружењима за реализовање програма 
и пројеката од јавног интереса за општину Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“, број 
6/2018) и Одлука о додели средстава из буџета општине 
Инђија удружењима која се баве социо-хуманитарним 
активности за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 6/2018) и 
истима се онемогућује да даље производе правне 
последице.
 НАЛАЖЕ	 СЕ Општинској управи општине 
Инђија да изврши усаглашавање Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из 
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17) са 
релевантним законским и другим прописима.
 Ово решење је коначно.
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е
 Председник општине је дана 10. маја 2018. 
године, поднео Иницијативу Општинском већу 
општине Инђија и Одељењу за друштвене делатности 
Општинске управе општине Инђија којом иницира 
преиспитивање акта на основу кога је расписан Јавни 
конкурс и спроведене све радње (Правилник о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из 
буџета општине Инђија удружењима за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија), као и преиспитивање самих Одлука о додели 
средстава, које је Општинско веће донело дана 18. априла 
2018. године, у делу који се односи на немогућност да се 
тражи правна заштита, односно улагање правног лека на 
Одлуке Општинског већа којом су додељена средства, 
при чему је захтевано да надлежно одељење Општинске 
управе изврши анализу свеобухватне документације, 
те на бази резултата исте, припреми одговарајућа акта 
према Општинском већу.
 Одељење за друштвене делатности је вршећи 
анализу нашло да Правилник о ближим критеријумима, 
начину и поступку доделе средстава из буџета општине 
Инђија удружењима за реализовање програма и пројеката 
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 3/17) уистину не садржи одредбе 
којима се учесницима Јавног конкурса пружа правна 
заштита у смислу улагања правног лека у предметном 
поступку.
 Следом тога констатовано је да ни Одлуком о 
додели средстава из буџета општине Инђија удружењима 
за реализовање програма и пројеката од јавног интереса 
за општину Инђија за 2018. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 6/2018), нити Одлуком о додели 
средстава из буџета општине Инђија удружењима која 
се баве социо-хуманитарним активности за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија за 2018. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 6/2018) учесницима конкурса није дата 
могућност правне заштите, што је нужно проистекло 
из решења предвиђених предметним Правилником и 
непосредне примене истог.
 Узимајући у обзир Уредбу о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења, као релевантан правни акт у овој 
области, Одељење је утврдило:
- да иста предвиђа могућност правне заштите учесника 
конкурса и то у току поступка, а у виду приговора на 
ранг листу,
- да предметни Правилник није усаглашен са том као 
релевантном Уредбом, те
- да Одлука о додели средстава из буџета општине 
Инђија удружењима за реализовање програма и 
пројеката од јавног интереса за општину Инђија за 2018. 
годину и Одлука о додели средстава из буџета општине 
Инђија удружењима која се баве социо -хуманитарним 
активности за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, 
које су проистекле из примене одредаба Правилника 
као општег акта који није усаглашен са Уредбом, као 
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хијерархијски вишим актом, имају недостатке који нису 
допуштени ни са позиције Закона о општем управном 
поступку.
 Наиме одредбом члана 183. став 1. тачка 11. 
прописано је да ако решење које је коначно, у конкретном 
случају одлука која је управни акт и коначна, не садржи 
правно средство, да се у том случају има поништити, 
на захтев странке или по службеној дужности, о чему 
одлучује орган који је донео коначно решење, с обзиром 
да у конкретном случају не постоји другостепени, нити 
орган надзора.
 У смислу наведеног Општинско веће је 
размотрило све битне чињенице утврђене од стране 
Одељења за друштвене делатности, те како су 
прихватљиве као потпуно и правилно утврђене, то је 
на основу члана 183. став 4. Закона о општем управном 
ваљало донети Решење као у диспозитиву.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 19. став 1. и 4. а у вези члана 
17. став 1 Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – 
аутентично тумачење), и члана 4. став 1. Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“ бр. 16/16), члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија – пречишћени текст („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 9/13 и 7/18),
 Општинско веће општине Инђија, дана 15. маја 
2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о	расписивању	јавног	позива	за	учешће	на

Конкурсу	за	суфинансирање	пројеката	средствима	
из	буџета	општине	Инђија	у	циљу	остваривања	

јавног	интереса	у	области	јавног
информисања	у	2018.	години

Члан	1.
 Овом Одлуком уређује се расписивању јавног 
позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката средствима из буџета општине Инђија у 
циљу остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања у 2018. години на територији општине 
Инђија, расписивање, образовање комисије, начин 
објављивања јавног позива и садржину јавног позива.

Члан	2.
 Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/2016) 
раздео III Председник општине и Општинско веће, 
програм 13 – развој културе и информисања, програмска 
активност 1201-0004 – остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног информисања, позиција 
50, економска класификација 423 – услуге по уговору – 
информисање, планирана су средства у укупном износу 

од 26.000.000,00 динара.
 За пројекте производње медијских садржаја 
из области јавног информисања, који доприносе 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању грађана Инђије, заштити и развоју 
људских права и демократије, слободном развоју 
личности и заштити деце и младих, развоју културног 
и уметничког стваралаштва, развоју образовања, 
укључујући и медијску писменост, развоју науке, 
спорта и физичке културе, заштити животне средине и 
здравља људи, унапређивању медијског и новинарског 
професионализма и осталих медијских садржаја који 
доприносе задовољавању потреба грађана Инђије за 
информацијама и садржајима из свих области живота, 
без дискриминације, овом Одлуком се опредељује износ 
од 21.000.000,00 динара, што чини 80,77 % од укупно 
планираних средстава из става 1.овог члана.
 Најмањи износ средстава који се може одобрити 
по пројекту износи 50.000,00 динара а максимални износ 
6.000.000,00 динара.

Члан	3
 За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке 
расписује се јавни позив за учешће на Јавном конкурсу 
за суфинансирање пројеката средствима из буџета 
општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања у 2018. години, на 
територији општине Инђија од стране Председнка 
општине.
 Јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета општине 
Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области 
јавног информисања у 2018. години, на територији 
општине Инђија (у даљем тексту: Јавни позив) биће 
објављен на званичном сајту општине Инђија и у листу 
М Новине.

Члан	4.
 За спровођење Јавног позива за учешће на 
конкурсу из члана 3. ове одлуке образоваће се Конкурсна 
комисија за оцену пројеката и доделу средстава по 
Јавног позиву коју именује Председник Општине.
 На предлог Комисије из претходног става, 
Одлуку о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке 
доноси Председник општине.

Члан	5.
 Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. Намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 
јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати;
2. Износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. Најмањи и највећи износ средстава која се одобравају 
по пројекту;
4. Који субјекти имају право учешће;
5. Критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се 
додељивати средства;
6. Рокови;
7. Информација о документацији којуе прилаже 
подносилац пројекта;
8. Позив новинарским и медијским удружењима као 
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и медијским стручњацима заинтересованим за рад у 
Конкурсној комисији;
9. Поступак доделе средстава;
10. Опште информације.

Члан	6.
 Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и 
припрему документације за комисију обавља Одељење 
за друштвене делатности општине Инђија.
 Одељење одређује лице које ће обављати 
послове секретара Комисије.
 Секретар Комисије није члан Комисије.

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

Број:	401-89/2018-III
Дана,	15.	маја	2018.	године

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

 304
 На oснову члана 38. став. 4. и 5. Закона о 
удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11 – 
др. Закон и члана и 99/2011- други закон), члана 5. став 
2. Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења („Службени 
гласник РС“, број 16/18) и члана 26. став 2. Пословника 
о раду Општинског већа („Службени лист општина 
Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 21. маја 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК	
О	ПОСТУПКУ	И	КРИТЕРИЈУМИМА	ЗА

ДОДЕЛУ	СРЕДСТАВА	ИЗ	БУЏЕТА
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	УДРУЖЕЊИМА,

ЗА	РЕАЛИЗОВАЊЕ	ПРОГРАМА	ОД	ЈАВНОГ	
ИНТЕРЕСА	ЗА	ОПШТИНУ	ИНЂИЈА

Члан	1.
 Овим правилником ближе се уређују услови, 
критеријуми, обим, начин, поступак доделе, начин 
извештавања, као и начин и поступак враћања средстава 
за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма (у даљем тексту: програм) 
које реализују удружења, а који су од јавног интереса за 
општину Инђија (у даљем тексту: Општина).

Члан	2.
 Одлуком о буџету Општине за сваку буџетску 
годину опредељују се средства намењена за финансирање 
реализовања програма удружења.

Члан	3.
 Право на коришћење средстава из члана 1. 
ове одлуке, имају удружења која су уписана у регистар 
надлежног органа и која програм реализују у интересу 
грађана општине Инђија.
 Програм чија реализација траје најдуже годину 
дана у формалном смислу може бити означен називом 
пројекат.

Члан	4.
 Под програмом од јавног интереса за Општину 
сматрају се програми у области: 
1. социјалне заштите;
2. борачко-инвалидске заштите;
3. заштите лица са инвалидитетом;
4. друштвене бриге о деци;
5. заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије 
и избеглица;
6. подстицање наталитета;
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. заштите и промовисања људских и мањинских права;
10. образовања;
11. науке;
12. заштите животне средине;
13. заштите животиња;
14. заштите потрошача;
15. одрживог развоја;
16. хуманитарни програми и други програми у којима 
удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе;
17. садржаји из различитих сфера, који афирмишу 
сарадњу на домаћем и међународном нивоу, а у сврху 
промовисања Општине.

Члан	5.
 Додела средстава из члана 1. овог правилника 
спроводи се путем јавног конкурса, који расписује 
Председник општине, најмање једном годишње.
 Ако се на основу прихваћених пријава по 
конкурсу не искористе сва финансијска средства буџета 
општине Инђија, планирана за програме, јавни конкурс 
се може расписати и више пута у току једне буџетске 
године.
 Програм који се финансира или суфинансира из 
средстава буџета општине Инђија мора бити реализован 
до истека буџетске године.
 Јавни конкурс се објављује на званичној 
интернет страници Општине www.indjija.net, порталу 
е-Управе и огласној табли Општине.
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 
може бити краћи од 15 дана од дана објављивања.

Члан	6.
 Јавни конкурс из члана 5. овог правилника 
садржи:
1. област од јавног интереса за коју се конкурс расписује;
2. обим средстава која се додељују;
3. преглед конкурсне документације коју је потребно 
доставити уз попуњени образац предлога програма;
4. трајање програма;
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5. место и рок за достављање пријава;
6. субјекте који имају право на подношење пријава;
7. услове које учесник конкурса мора да испуњава;
8. критеријуме и мерила за доделу средстава;
9. рок за доношење одлуке;
10. начин објављивања одлуке;
11. напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве 
које нису предате на прописаном обрасцу неће узети у 
разматрање;
12. друге елементе које уобичајено садржи и јавни 
конкурс.
 Јавни конкурс може да садржи податак о 
максималном износу средстава која се додељују 
удружењу путем јавног конкурса за одређену област, 
податак о областима које имају приоритет у додели 
средстава, као и податак о броју пријава које на јавни 
конкурс може поднети удружење.

Члан	7.
 Поступак јавног конкурса за доделу средстава 
спроводи Комисија за доделу средстава из буџета 
општине Инђија удружењима, за реализовање програма 
од јавног интереса за општину Инђија, коју решењем 
образује Председник општине (у даљем тексту: 
Комисија).
 Комисија има председника и два члана.
 Актом о образовању Комисије ближе се одређују 
задаци и начин рада Комисије.
 Чланови Kомисије након доношења решења из 
става 1. овог члана, потписују изјаву којом потврђују да 
у предметном конкурсу нису у сукобу интереса.
 Уколико у току поступка јавног конкурса сазнају 
да могу доћи у сукоб интереса, чланови Kомисије о 
томе без одлагања обавештавају Председника општине, 
који предузима потребне мере како не би било штетних 
последица у даљем току поступка јавног конкурса.

Члан	8.
 Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији 

из члана 7. овог Правилника на Обрасцу 1, „Пријава 
на јавни конкурс“, уз коју се подноси следећа 
документација: 
1. Образац 2 „Предлог програма“;
2. Образац 3 „Предлог финансијског плана за реализацију 
програма“;
3. копија решења о упису у Регистар у Агенцији за 
привредне регистре (АПР);
4.  копија ПИБ обрасца;
5. копија картона депонованих потписа;
6. копија Статута учесника конкурса.

Члан	9.
 Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти, на адресу: 
 Општина Инђија, Комисија за доделу средстава 
из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину Инђија, ул. 
Цара Душана бр. 1, са назнаком „не отварати - Пријава 
на Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за 
реализовање програма од јавног интереса за општину 
Инђија“.
 Пријава се предаје на писарници општине 
Инђија или шаље поштом.
 Благовременом доставом сматра се 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), 
без обзира на датум приспећа.
 Назив и адресу учесника конкурса и назив 
пројекта потребно је назначити на полеђини коверте.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса 
неће бити разматране.

Члан	10.
 Комисија разматра приспеле пријаве и врши 
бодовање сваког програма по јавном конкурсу, применом 
следећих критеријума, начином и доделом одговарајућег 
броја бодова:
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1.2 број директних корисника програма  до 10 
  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

1.3 могућност развијања програма и његова одрживост  до 10 
  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

   
2 Циљеви који се постижу реализацијом програма макс. 20  

2.1 допринос степену унапређивања стања у области у којој се програм 
спроводи  до 10 

  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

2.2 допринос унапређивању положаја циљне групе  до 10 
  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

   

3 
Економичност буџета, усклађености буџета с планираним 
активностима и постојању суфинансирања програма из других 
извора 

макс. 30  

3.1 економичност буџета програма и усклађености буџета с планираним 
активностима  до 10 

  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

3.2 висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава 
на која се јавни конкурс односи  до 10 

  врло добро од 7,01 до 10 
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  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

3.3 степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других 
извора  до 10 

  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

   
4 Оправданост буџета програма макс. 10  

4.1 oправданост структуре (врсте) и висине трошкова  до 10 
  врло добро од 7,01 до 10 
  добро од 5,01 до 7 
  одговарајуће од 3,01 до 5 
  лоше од 1,01 до 3 
  врло лоше од 0 до 1 

   
5 Капацитет организације и квалификације тима макс. 5 

5.1 Капацитет и стручност управљачког тима  до 5 
  врло добро од 4,01 до 5 
  добро од 3,01 до 4 
  одговарајуће од 2,01 до 3 
  лоше од 1,01 до 2 
  врло лоше од 0 до 1 

   

6 
Прецизно и детаљно приказан наративни буџет програма који 
објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским 
активностима 

макс. 5 

6.1 Промоција, то јест публицитет који се огледа у начину нформисања 
циљне групе и шире јавности о програму  до 5 

  врло добро од 4,01 до 5 
  добро од 3,01 до 4 
  одговарајуће од 2,01 до 3 
  лоше од 1,01 до2 
  врло лоше од 0 до 1 

   
  УКУПНО БОДОВА 100 
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Члан	11.
 Комисија утврђује листу вредновања и 
рангирања пријављених предлога програма у року 
који не може бити дужи од 60 дана од истека рока за 
подношење пријава, и листу објављује на званичној 
интернет страници општине Инђија, порталу е-Управе 
и огласној табли Општине.
 Приликом вредновања и рангирања 
пријављених предлога програма, сваки члан комисије, 
појединачно бодује сваки предлог програма.
 Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три радна 
дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.
 На листу из става 1. овог члана учесници 
конкурса имају право приговора у року од осам дана од 
дана њеног објављивања.
 О приговору одлучује Комисија, у року од 15 
дана од дана пријема приговора.
 На одлуку Комисије из става 5. овог члана може 
се изјавити жалба Општинском већу општине Инђија, у 
року од 15 дана од дана пријема одлуке.
 По истеку рока за приговор, односно по 
окончању поступка по приговорима, Комисија израђује 
Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи 
податке о свим поднетим пријавама, листу са бодовима 
предложених програма и Предлог одлуке о избору 
програма који ће се финансирати или суфинансирати из 
буџета општине Инђија и исти доставља Општинском 
већу.
 На основу Извештаја из става 7. овог члана 
Општинско веће доноси Одлуку о избору програма и 
висини додељених средстава који ће се финансирати 
или суфинансирати из буџета Општине.
 Одлука из става 8. овог члана је коначна и 
објављује се на званичној интернет страници општине 
Инђија, порталу е-Управе и огласној табли Општине.

Члан	12.
 На основу одлуке из члана 11. став 8. овог 
правилника, Председник општине, у име Општине, 
закључује Уговор о финансирању или суфинансирању 
реализовања програма од јавног интереса за општину 
Инђија из буџета општине Инђија, који садржи:
1. податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, 
лице овлашћено за заступање);
2. назив и садржину програма;
3. укупну вредност програма;
4. рок за реализацију програма;
5. права и обавезе уговорних страна;
6. износ средстава, начин обезбеђења и преноса 
средстава;
7. услове за раскид уговора;
8. начин решавања спорова;
9. друге одредбе.

Члан	13.
 Учесник конкурса којем су по јавном конкурсу 
додељена средства за финансирање или суфинансирање 
реализовања програма од јавног интереса за општину 
Инђија из буџета општине Инђија, (у даљем тексту: 

корисник средстава), додељена средства може користити 
искључиво за реализацију програма у складу са уговором 
из члана 12. овог правилника.
 Пренос додељених средстава кориснику 
средстава врши се на рачун отворен код Министарства 
финансија – Управе за трезор, у складу са динамиком 
прилива средстава у буџет општине Инђија.

Члан	14.
 Корисник средстава дужан је да у сваком 
моменту омогући надлежном Одељењу Општинске 
управе општине Инђија контролу реализације програма 
и увид у сву потребну документацију.

Члан	15.
 Корисник средстава дужан је да Општинском 
већу достави наративни и финансијски извештај о 
реализацији програма након завршетка реализације 
програма, односно најкасније до 15. јануара наредне 
године, уз достављање копија комплетне финансијске 
документације о утрошку средстава за реализацију 
програма.
 Извештај се подноси у штампаном облику, 
предајом на писарници Општинске управе општине 
Инђија или се доставља поштом.
 Сви наративни и финансијски извештаји о 
спровођењу програма објављују се на интернет страници 
општине Инђија.

Члан	16.
 Ако се приликом контроле утврди ненаменско 
трошење средстава, као и уколико корисник средстава 
не достави Извештај у року одређеном у члану 15. овог 
правилника kорисник средстава је дужан да добијена 
средства врати у року од 30 дана од дана раскида уговора 
о финансирању или суфинансирању реализовања 
програма од јавног интереса за општину Инђија из 
буџета општине Инђија и таквом кориснику се по новим 
конкурсима за програме не могу додељивати средства из 
буџета општине Инђија у наредне три године рачунајући 
од године у којој није поднет извештај у року, односно 
у којој је утврђено да је извршена злоупотреба или 
ненаменско коришћење додељених средстава.

Члан	17.
 Надлежна одељења Општинске управе општине 
Инђија прате и надзиру реализацију програмских 
активности и наменско коришћење средстава и то: 
непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења 
и достављене документације, како у току реализације, 
тако и након реализације програма, и о томе сачињавају 
извештај.

Члан	18.
 Стручне и административно-техничке послове 
за спровођење овог правилника и рад Комисије обавља 
Општинска управа - Одељење за друштвене делатности. 
Образац 1 „Пријава на јавни конкурс“, Образац 2 
„Предлог програма“, Образац 3 „Предлог финансијског 
плана за реализацију програма“, Образац 4 „Изјава о 
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непостојању сукоба интереса“, Образац 5 „Појединачна 
Листа вредновања“, Образац 6 „Збирна Листа 
вредновања“, Образац 7 „Листа рангирања пријављених 
предлога програма“ и Образац 8 „Извештај о реализацији 
програма“, саставни су део овог правилника.

Члан	19.
 Ступањем на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о ближим критеријумима, начину 
и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија 
удружењима, за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 3/17).

Члан	20.
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-753/2018-I
Дана:	21.05.2018
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

ОБРАЗАЦ 1

НАЗИВУДРУЖЕЊА:
Адреса:
Датум:
Место:

ОПШТИНАИНЂИЈА
КОМИСИЈА ЗАДОДЕЛУСРЕДСТАВАИЗБУЏЕТА

ОПШТИНЕИНЂИЈАУДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕПРОГРАМА

ПРИЈАВА ЗАУЧЕШЋЕНАКОНКУРСУ

Поштовани,

Овом Пријавом се јављамо на Kонкурс за доделу средстава из буџета општине 

Инђија удружењима, за реализовање програма за текућу буџетску годину који је објављен 

______________дана ___.године.

Пријава укључује сву обавезну документацију и то: пријавни образац, образац за 

пријаву предлога програма предлог финансијског плана за реализацију програма-пројекта, 

копију решења о упису у Регистар АПР-а, копију ПИБ обрасца, копију картона 

депонованих потписа и копију Статута учесника конкурса.

Сагласни смо са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предложени 

предлог програма, у целости или делимично.

Потписом овог документа потврђујемо веродостојност свих података наведених у 

комплетној конкурсној, документацији.

Овом Пријавом потврђујемо и да смо упознати са свим критеријумима Конкурса. 

С поштовањем,

__________________________________________
Овлашћено лице Удружења 

Образац 2

НАЗИВУДРУЖЕЊА:
Адреса:
Датум:

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

“упишите назив програма ”

Овлашћено лице:
Упишите име и презиме 
овлашћеног лица удружења

Место и датум:
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1ОСНОВНИПОДАЦИО УДРУЖЕЊУ

Назив удружења :

Седиште и адреса удружења:

Име и презиме председника/це удружења :

Број 
телефона:

Факс: E-mail:

Година оснивања удружења:

Датум уписа у Регистар удружења: ПИБ и МБ:

Број жиро рачуна удружења :

Сврха и подручје деловања удружења :

2ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

1. Назив програма:

________________________________________________________________________________ 

2. Локација програма:

_________________________________________________________________________________ 

3. Трајање програма: ___________________ месеци

4. Датум почетка програма: ________________   

5. Датум завршетка програма: ________________ 

6. Особа одговорна за програм: _______________________________________________ 

Адреса: _________________________________ Број тел.:__________________________

E-mail: ____________________________ 

7. Укупан износ потребан за реализацију програма: ______________ динара

8. Укупан износ који се тражи од Општине Инђија: ___________________ динара

3ОПИС ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

1. Кратак резиме програма: (укратко, највише 1000 знакова)

2. Детаљан опис програма: (не више од једне стране А4)

3. Циљеви и задаци програма:

4. Циљна група програма / Корисници програма:

5. Опис проблема:

6. Опис решења / опис неопходних активности потребних за реализацију програма:

7. Утицај програма / опис постигнућа програма:

8. Евалуација / наведите како ће Вашe удружење вршити процену успешности програма:

9. Програмске активности / активности које ће бити спроведене током програма (кратко наведите)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

10. План имплентације / наведите када ће и ко ће сваку од активности реализовати
Време реализације Активност 

(само број из горње табеле)
Реализатор

У _________________, дана _______________

            МП       _____________________________ 
Потпис овлашћеног лица

Удружења 
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Образац 4. 

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса, тј. да немам приватни интерес који може да 
угрози јавни интерес, у обављању послова члана Комисије за доделу средстава из буџета 
општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину 
Инђија, по Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од 
јавног интереса за општину Инђија. 

Давалац изјаве,

___________________________________
Име и презиме

Дана:
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Образац 7. 

ЛИСТА РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА 
ПРОГРАМА

РБ Учесник на јавном 
конкурсу Програм

Износ 
додељених 
средстава

Број 
бодова

Место 
на 
ранг 
листи

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Укупно

Образац 8.	

НАЗИВУДРУЖЕЊА:
Адреса:
Датум:
Место:

ОПШТИНАИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

А/ Наративни извештај:

1. Временски период за који се подноси извештај:

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:



Број 8, страна број  545                             Службени лист општине Инђија                             Понедељак 21. мај 2018.

3. У којој мери је програм реализован:

4. Опис постигнутих резултата:

5. Преглед најзначајнијих резултата за годину извештавања:

6. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:

7. Непосредни учесници на реализацији програма:

Б/ Финансијски извештај

1. Реализација буџета програма/описно финансијски део/:

2. Приходи (приходи из буџета, сопствени приходи, расходи, трошкови)
Извор прихода Планирано у 

динарима
Остварено у 
динарима Планирано у % Остварено у 

%
Приход из 
буџета Општине 
Инђија
Сопствена 
средства
Остала средства
Укупно:

3. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним 
фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату – уговор, 
одлука надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и 
изводима из банке/Трезора којима се документују одговарајућа плаћања. 
Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се 
уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ)

Врста 
трошка

Број 
рачуна/фактуре 
по којој је 
изврш.плаћање

Назив пр. 
лица коме је 
извршено 
плаћање

Број извода 
из 
банке/Управе 
за трезор

Датум 
трансакције

Износ 
трансакције

4. Неизмирени дугови по програму и начин измирења:

5. Проблеми који су били евидентни при реализацији програма:

6. Допринос програма развоју општине Инђија

7. Допринос програма промоцији општини Инђија

Руководилац 
програма/пројекта М.П. Лице овлашћено за 

заступање

Датум пријема Извештаја
Извештај прегледао
Извештај оценио
Извештај прихваћен
Извештај оцењен позитивно
Извештај оцењен негативно
Датум оцене
Потпис надлежног лица 
општине Инђија
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 305
 На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13 и 7/18) и члана 38. став 
3. Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за финансирање 
или суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета oпштине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 29/17),
 Општинско веће општине Инђија, дана 15. маја 
2018. године, доноси

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К

I
 Прихвата се захтев Одбојкашког клуба „Инђија“ 
из Инђије којим се тражи одобрење за измену у погледу 
одобрених средстава за реализацију програма овог 
клуба, с обзиром да исти захтев не угрожава основни циљ 
програма, а да варијација између предметних трошкова 
прелази 10% од првобитно одобрених средстава у 
оквиру сваке врсте трошка.

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

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
OПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-676-1/2018-III
Дана:	15.	маја	2018.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 15. став 1. тачка 11. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике 
Србије“ број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 4. алинеја 
8. Одлукe о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији општине Инђија (Службени 
лист општине Инђија број 1/2012), члана 26. став. 1. 
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист 
општина Срема“, бр. 40/08, 41/09 и 20/10), разматрајући 
Закључак Штаба за ванредне ситуације број 
06-50-2/2018-1 од 13.04.2018. године,
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној 21. маја 2018. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о	набавци	противградних	ракета

I
 Одобрава се набавка противградних ракета 
за потребе функционисања противградних станица у 
случају елементарних непогода, на територији општине 
Инђија, у вредности од 1.536.000,00 динара.

II
 Након прибављања, противградне ракете 
уступиће се на трајно коришћење, без накнаде, 
Министарству унутрашњих послова Републике Србије, 
Сектор за ванредне ситуације, ради употребе за 
функционисање противградних станица на територији 
општине Инђија.

III
 О реализацији овог закључка стараће се 
Општинска управа општине Инђија.

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

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	06-72/2018-III-7
Дана:	21.	маја	2018.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
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 На основу члана 8. став 3. Правилника о 
условима за доделу бесповратних средстава по основу 
државне помоћи мале вредности младим привредницима 
за подстицај развоја предузетништва и микро правних 
лица („Службени лист општине Инђија“ број 6/18) 
и члана 55. став 1. тачка 15. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13- пречишћен 
текст), дана 03.05.2018. године
 Председник општине Инђија, доноси
 

РЕШЕЊЕ
О	ОБРАЗОВАЊУ	И	ИМЕНОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	
ЗА	ДОДЕЛУ	БЕСПОВРАТНИХ	СРЕДСТАВА	
ПО	ОСНОВУ	ДРЖАВНЕ	ПОМОЋИ	МАЛЕ	

ВРЕДНОСТИ	МЛАДИМ	ПРИВРЕДНИЦИМА	ЗА	
ПОДСТИЦАЈ	РАЗВОЈА	ПРЕДУЗЕТНИШТВА	И	

МИКРО	ПРАВНИХ	ЛИЦА	

I
 Образује се Комисија за доделу бесповратних 
средстава по основу основу државне помоћи мале 
вредности младим привредницима за подстицај развоја 
предузетништва и микро правних лица општине Инђија 
(у даљем тексту: Комисија).

II
 У Комисију из тачке 1. овог Решења именују се:
1. Драган Иброчић - председник Комисије,
2. Бранка Наић - члан Комисије,
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3. Славица Ђукановић Марјановић - члан Комисије,
4. Драгана Радиновић - члан Комисије,
5. Драган Јанковић- члан Комисије.

III
 Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног 
конкурса, односно да: размотри пријаве пристигле на 
јавни конкурс, оцени благовремене и потпуне пријаве, 
провери испуњеност услова, да изврши бодовање и 
рангирање поднетих пријава према бодовној листи 
за доделу бесповратних средстава и у року од 7 дана 
по спроведеном поступку предложи Председнику 
општине доношење Одлуке о додели државне помоћи 
мале вредности младим привредницима за подстицај 
развоја предузетништва и микро правних лица, као и 
да по потреби изласком на терен утврди оправданост 
додељених средстава.

IV
Председник Комисије и чланови Комисије имају право 
на накнаду у висини:
• Председник Комисије 500,00 динара,
• Чланови Комисије по 350,00 динара,
по свакој поднетој пријави на Конкурс.

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

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-82/2018-II
Дана:	03.05.2018.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

308
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-105/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Дунав“ 
Нови Сланкамен бр. 66-23/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 динара. Фудбалском клубу „Дунав“ 
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-62/2018-II, за:

- 55/84 - трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском 
клубу „Дунав“ Нови Сланкамен у Управи за трезор, број 
840-18163763-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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309
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-120/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 
113/17) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Планинарском 
клубу „Железничар-Инђија“ Инђија бр. 66-35/2018-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 35.000,00 динара. Планинарском 
клубу „Железничар-Инђија“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-88/2018-II, за:

- 55/114 - трошкове чланарине надлежном националном 
гранском савезу, у износу од:                35.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Планинарског 
клуба „Железничар-Инђија“ у Управи за трезор, број 
840-17987763-73.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

310
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-121/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 27.600,00 динара. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-77/2018-II, за:

- 55/170 - трошкове регистрације клуба и такмичара, у 
износу од:             27.600,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-122/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију „Савезу за школски спорт ИН“ 
Инђија бр. 66-34/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 35.000,00 динара „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-75/2018-II, за:

- 55/55 - трошкове чланарине надлежним гранским 
спортским савезима, у износу од:          35.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савезу за 
школски спорт ИН“Инђија у Управи за трезор, број 
840-18303763-54.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

312
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-125/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Железничком шаховском клуб 
„Слога“ Инђија бр. 66-18/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 90.000,00 динара. Железничком 
шаховском клуб „Слога“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-65/2018-II, за:

- 55/138 - трошкове чланарине надлежним гранским 
спортским савезима, у 
износу од: 60.000,00 динара.
- 55/139 - трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од: 
30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Железничком шаховском клуб „Слога“ Инђија, у Управи 
за трезор, број 840-19546763-25.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-126/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 7.000,00 динара. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-77/2018-II, за:

- 55/171 - трошкове одржавања рачунарске мреже 
(интернет домен и хостинг), у износу од: 7.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-130/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.100,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/95 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:               9.100,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-131/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 11.000,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/95- трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:              11.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-138/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија бр. 66-41/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр.2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.280,00 динара. Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-64/2018-II, за:

- 55/206 - трошкове путовања (превоз и смештај) за 
спортисте и спортске стручњаке, у износу од:
              5.280,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Џудо 
клуба „Безбедност“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 8, страна број  552                             Службени лист општине Инђија                             Понедељак 21. мај 2018.

317
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-139/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија бр. 66-41/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр.2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 динара. Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-64/2018-II, за:

- 55/208 - трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Џудо 
клуба „Безбедност“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-140/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија бр. 66-41/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.480,00 динара. Џудо клубу „Безбедност“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-64/2018-II, за:

- 55/206 - трошкове путовања (превоз и смештај) за 
спортисте и спортске стручњаке, у износу од:
              6.480,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Џудо 
клуба „Безбедност“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-143/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију „Савезу за школски спорт ИН“ 
Инђија бр. 66-34/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.000,00 динара. „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-75/2018-II, за:

- 55/54 - трошкове исхране за време припрема и 
такмичења, износу од:              9.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савезу за 
школски спорт ИН“Инђија у Управи за трезор, број 
840-18303763-54.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-150/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 
142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и Решења 
о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.000,00 динара. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-77/2018-II, за:

- 55/162 - трошкове финансијских услуга (банкарске, 
књиговодствене, услуге нотара), у износу од: 
             12.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-151/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.500,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/95 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:              4.500,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-152/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/95 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:              5.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-153/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 15.200,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/95 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:            15.200,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-154/2018-II
Дана:	12.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 28.300,80 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/94 - трошкове куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од:          28.300,80 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-155/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ Инђија бр. 66-25/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.000,00 динара. Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-66/2018-II, за:

- 55/233 трошкове исхране за време припрема и 
такмичења за јануар 2018. год., у износу од:
              9.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
женског фудбала „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-22226763-64.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	156/2018-II
Дана:	13.	март2018.год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ Инђија бр. 66-25/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 динара. Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-66/2018-II, за:

- 55/234 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:           30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
женског фудбала „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-22226763-64.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-158/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Клубу малог фудбала „Индианс 
2013“ Инђија бр. 66-17/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 динара. Клубу малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-63/2018-II, за:

- 55/133 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19218763-57.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-159/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 11.800,00 динара. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-79/2018-II, за:

- 55/93 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од:          11.800,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број 
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-161/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-13/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 динара. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-98/2018-II, за:

- 55/192 - трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:          30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „Железничар“ у Управи за трезор, број 
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-162/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-13/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 динара. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-98/2018-II, за:

- 55/189 - трошкове финансијских услуга (банкарске, 
књиговодствене, услуге нотара), у износу од:
             10.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „Железничар“ у Управи за трезор, број 
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-165/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Петанкуе клубу „ Бешка“ Бешка 
бр. 66-15/2018-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 динара. Петанкуе клубу 
„Бешка“ Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-52/2018-II, за:

- 55/154 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Петанкуе клуба „Бешка“ у Управи за трезор, број 
840-21821763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-167/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 
113/17) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-46/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 23.738,00 динара. Куглашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-95/2018-II, за:

- 55/122 трошкове путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од:            8.830,00 динара.
- 55/125 трошкове закупнине, у износу од:
             13.800,00 динара.
- 55/126 трошкове финансијских услуга (банкарске, 
књиговодствене, услуге нотара), у износу од:
              1.108,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашком 
клубу „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18865763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-170/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија бр. 66-12/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 динара. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-94/2018-II, за:

- 55/72 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:           30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-171/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију „Савеза за спорт и рекреацију 
инвалида општине Инђија“ Инђија бр. 66-21/2018-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 49.746,02 динара„Савеза за спорт и рекреацију 
инвалида општине Инђија“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-100/2018-II, за:

- 55/201 - трошкове финансијских услуга, у износу од:  
             15.000,00 динара.
- 55/203 - трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:           30.000,00 динара.
- 55/205 - трошкови комуналних услуга, у износу од:  
              4.746,02 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ у Управи 
за трезор, број 840-19080763-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 8, страна број  561                             Службени лист општине Инђија                             Понедељак 21. мај 2018.

335
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-172/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon 
do klub Elit“ Инђија бр. 66-39/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 динара. Taekwon-do 
клубу „Tae kwon do klub Elit“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-76/2018-II, за:

- 55/213 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-173/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 
113/17) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију  Taekwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 66-39/2018-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 50.000,00 динара. Taekwon-do 
клубу „Tae kwon do klub Elit“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-76/2018-II, за:

- 55/215 трошкове регистрације клуба и такмичара, у 
износу од:             50.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-174/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon 
do klub Elit“ Инђија бр. 66-39/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 53.200,00 динара. Taekwon-do 
клубу „Tae kwon do klub Elit“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-76/2018-II, за:

- 55/212 трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:             53.200,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-175/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon 
do klub Elit“ Инђија бр. 66-39/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 150.000,00 динара. Taekwon-do 
клубу „Tae kwon do klub Elit“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-76/2018-II, за:

- 55/211 трошкове куповине остале основне опреме, у 
износу од:                        150.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-182/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon 
do klub Elit“ Инђија бр. 66-39/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 115.200,00 динара. Taekwon-do 
клубу „Tae kwon do klub Elit“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-76/2018-II, за:

- 55/212 трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од:           115.200,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do 
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-183/2018-II
Дана:	09.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија бр. 66-12/2018-III („Службени лист општине 
Инђија “ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 130.397,00 динара. Рукометном клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-94/2018-II, за:

- 55/66 трошкове куповне спортске опреме и реквизита, 
у износу од: 130.397,00
дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-184/2018-II
Дана:	07.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Савезу спортова општине 
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.480,00 динара. Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

- 55/30 трошкове набавке канцеларијског материјала, у 
износу од:             14.480,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број 
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-191/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Женском рукометном клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 7.000,00 динара. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-70/2018-II, за:

- 55/39 - трошкове финансијских услуга (књиговодствене 
услуге за јануар 2018.годину) у износу од:
              7.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-192/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Женском рукометном клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-26/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 7.000,00 динара. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-70/2018-II, за:

- 55/39 - трошкове финансијских услуга (књиговодствене 
услуге за фебруар 2018. годину) у износу од:
               7.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-194/2018-II
Дана:	13.март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Слога“ 
Марадик бр. 66-29/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 динара. Фудбалском клубу „Слога“ 
Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-68/2018-II, за:

- 55/90 трошкове чланарине Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од:            30.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик у Управи за трезор, број 
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-195/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Слога“ 
Марадик бр. 66-29/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 66.250,00 динара. Фудбалском клубу „Слога“ 
Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-68/2018-II, за:

- 55/87 трошкове исхране за време припрема и такмичења 
за фебруар 2018. годину, у износу од:   66.250,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик у Управи за трезор, број 
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4.  Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-198/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Савезу спортова општине 
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 11.161,40 динара. Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

- 55/32 режијски трошкови (мобилни телефон за јануар 
2018. год.), у износу од:            11.161,40 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број 
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-199/2018-II
Дана:	13.	март	2018.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Савезу спортова општине 
Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
55 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.823,39 динара. Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II, за:

- 55/32 режијски трошкови (ел. енергија за јануар 2018. 
год.), у износу од:              6.823,39 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број 
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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