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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 119/12) и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија (“Службени лист општина
Срема”, број:16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист општине Инђија“
број: 1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија, на седници, одржаној дана 18.јула
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија
Члан 1.
За именовања директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија, спровешће се јавни конкурс, који се расписује за
следећа јавна предузећа :
1. Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија, са
седиштем у Инђији, Блок 63, објекат 14/II;
2. Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, са
седиштем у Инђији, улица Војводе Степе број 11/III;
3. Јавно предузеће за информисање „Радио телевизија Инђија“
Инђија, са седиштем у Инђији, улица Војводе Степе број 1/III;
4. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Инђија
ЈП, са седиштем у Инђији, улица Војводе Степе број 48;
5. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ЈП, Инђија, са
седиштем у Инђији, улица Војводе Степе број 20/III.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке,
објављује се у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’и дневним
новинама „Данас’’, у року од 5 дана, од дана доношења ове
Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу, након објављивања у ‘’Службеном
гласнику Републике Србије’’, објавиће се и на званичној интернет
презентацији општине Инђија, уз навођење дана када је оглас
објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Србије ‘’.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовања директора јавних предузећа ( у
даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за именовања
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија,
именована решењем Скупштине општине број: 02-193/2013-III, од

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 ( петнаест)
дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије’’.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом
и доказима о испуњености услова подносе се Комисији,
препорученом пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Општинске управе, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина општине Инђија,
Комисији за именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Инђија , са назнаком: Пријава на јавни конкурс НЕ ОТВАРАЈ улица Цара Душана 1 22320 Инђија
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, неће бити предмет разматрања, већ ће бити
одбачене посебним актом Комисије, против којег није допуштена
посебна жалба.
Члан 6.
Стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, Комисија
ће утврдити провером и оценом:
- познавања система локалне самоуправе,
- познавања система функционисања јавних предузећа у
складу са Законом о јавним предузећима , Законом о комуналним
делатностимаизаконимакојирегулишуначинобављањаделатности
од општег интереса за која су основана јавна предузећа.
- достављених предлога програма рада кандидата за мандатни
период, који обавезно треба да садржи пројекцију годишњег
програма пословања са елементима садржаним у Закону о
јавним предузећима, израђен на основу параметара из Годишњег
финансијског извештаја за 2012. годину, предузећа за које се лице
кандидује за директора и предлог мера за унапређење и повећање
ефикасности функционисања предузећа, са термин планом за
период од 4 године.
Члан 7.
Обавезују се директори јавних предузећа за која се расписује
конкурс, да најкасније у року од 3 (три ) дана од дана доношења
ове Одлуке, Комисији доставе Годишњи финансијски извештај
предузећа за 2012. годину (у писаном и електронском облику).
Комисија из става 1. овог члана ће достављене годишње
финансијске извештаје објавити на званичној интернет презентацији
општине Инђија.
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Члан 8.

Члан 12.

Провера из члана 6. ове Одлуке, вршиће се путем :
- усмене провере,
- писмене провере ( тестирање) и
- оцене достављених предлога програма јавног предузећа за које
се лице кандидује.
Поступак провера и оцењивања ће се спроводити у складу са
овом одлуком.
Обавештење о датуму, времену и месту обављања провере,
Комисија ће најкасније 5 (пет) дана, пре дана одређеног за вршење
провере, објавити на званичној интернет презентацији општине
Инђија.

Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу
укупног броја бодова који је освојио сваки кандидат, саставља ранг
листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.
Ранг листу из става 1. овог члана, Комисија ће објавити на
званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 9.
Усмена провера стручне оспособљености кандидата врши се
разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће
бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се поставља по 5
истих питања и по истом редоследу.
Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако
су неопходна додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1
до 5. бодује сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који
је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви
бодови чланова Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова
Комисије.
Члан 10.
Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата врши се решавањем теста, који припрема Комисија.
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се формулишу
питања на која се бира један или више понуђених одговора.
Питања која су саставни део теста из става 1. овог члана, односе
се на познавање: система локалне самоуправе и система јавних и
јавно комуналних предузећа.
Резултат теста се бројчано исказује, тако што кандидат за сваки
тачан одговор на тесту добија по један бод, а на крају се сви бодови
теста сабирају што представља укупан број бодова који је кандидат
освојио на тесту.
Члан 11.
Оцена предлога програма врши се бодовањем приложених
писмених предлога и то:
- предлога програма рада кандидата, везаног за пословање
предузећа за које конкурише,
предлога везаних за унапређење рада и функционисања
предузећа,
- предлога везаних за квалитетније, ефикасније и економичније
обављање делатности од општег интереса предузећа за које
конкурише, као и других писаних предлога које је кандидат доставио
у документацији.
Приликом оцене, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5
бодује сваког кандидата понаособ, с тим што је мерило за бодовање
квалитет а не квантитет достављене документације.
Након оцене утврђује се укупан број бодова који је добио сваки
кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова
Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна
оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова комисије.

Члан 13.
На основу ранг листе из члана 12. ове Одлуке, Комисија саставља
Листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата,
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима.
Члан 14.
Комисија Листу за именовање из члана 13. ове Одлуке, објављује
на званичној интернет презентацији општине Инђија.
Члан 15.
Комисија, Листу за именовање из члана 13. ове Одлуке, заједно
са Записником о изборном поступку, доставља Општинској управи,
ради припреме предлога акта о именовању директора, у року од 30
(тридесет) дана, од истека рока за подношење пријава на конкурс.
Општинска управа, на основу Листе за именовање и Записника о
изборном поступку, припрема предлог актa о именовању директора
и са Листом за именовање доставља Скупштини општине на
одлучивање.
Члан 16.
Скупштина општине, након разматрања достављене Листе за
именовање и предлога акта из члана 15. став 2. ове Одлуке, доноси
решење о именовању предложеног кандидата или неког другог
кандидата са Листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано
и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
„Службеном листу општине Инђија“.
Решење о именовању са образложењем, објављује се на
званичној интернет презентацији општине Инђија.
Члан 17.
По примерак решења о именовању директора јавног предузећа
са образложењем, доставља се и свим кандидатима који су
учествовали у поступку јавног конкурса.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов
захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема
захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором Комисије.
Члан 18.
Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу општине Инђија“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-198/2013-I 		
Дана:18.јула 2013.године
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,c.p.
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На основу члана 32. став 1 тачка 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07),
члана 44. став 1 Закона о спорту („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/11) и члана 37. став 1 тачка 34. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 16/08, 23/08,
4/10и„Службени лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној18.јула 2013
године, донела је

5. улици под к.п. бр. 3212 к.о. Чортановци, која је упоредо са
улицом Вељка Влаховића десно –утврђује се назив Крајишка и
6. улици под к.п. бр. 3192/2 и 3192/1 к.о. Чортановци, која се
налази паралелно са улицом Вељка Влаховића и будућом улицом
(к.п. 3183 к.о. Чортановци)-утврђује се назив Подунавског одреда.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:015-5/2013-I		
Дана:18.јула 2013.године
И н ђ и ј а 		

I
Даје се сагласност на употребу имена општине Инђија у називу
спортског удружења – Рукометни клуб „Железничар“ и то тако што
ће се исти звати: Рукометни клуб „ Инђија“.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-199/2013-I		
Дана:18.јула 2013. године
Инђија

Председник
Александар Ковачевић, с.р.
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На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 ), члана 37.
став 1. тачка 36. Статута општине Инђија ( „Службени лист општина
Срема“, број 16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“,
бр.1/12 и 7/12) члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова
на територији општине Инђија („Служени лист општина Срема“,
број 11/04 и 2/05), и сагласности Покрајинског секретаријата за
међурегионалнусарадњу и локалну самоуправу бр.401-00-693/201301 од 10.јула 2013. године,
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ И УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЧОРТАНОВЦИ
I
Овом Одлуком одређују се и утврђују називи улица у
насељеном месту Чортановци, и то:
1. улици под к.п. бр. 3183 и 3191 к.о. Чортановци, која се налази
у долини Грбавица у продужетку стадиона ФК „ЧСК“, паралелно са
улицом Вељка Влаховића и Подунавског одреда – утврђује се назив
Фрушкогорска;
2. улици под к.п. бр. 3135 и 149/28 к.о. Чортановци, која се налази
између Дунавске улице и лука за шуму и Тидију-утврђује се назив
Шумска;
3. улици под к.п. бр. 148 к.о. Чортановци, која се налази на брду
изнад стадиона ФК „ЧСК“-а –утврђује се назив Виноградарска;
4.улици под к.п. бр. 3212 к.о. Чортановци, која се налази између
гробља и будуће улице (к.п.3212 к.о. Чортановци), паралелно са
улицом Ђоке Бегојева и будуће улице (к.п.3212 к.о. Чортановци) –
утврђује се назив Личка ;

четвртак, 18 јул 2013

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине
(“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), члана 7. Oдлуке о
оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Инђија ( „Службени лист општина Срема“ број 42/10), члана 15.
став 1. тачка 11. и члана 37.став 1. тачка 6. Статута општине Инђија
(‘’Службени лист општина Срема’’, број 16/08, 23/08 и 04/10 и
„Службени лист општине Инђија“ 1/12 и 7/12), уз сагласност
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине ,
број: 401-00-693/2013-01 од 10.07.2013. године,
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18. јула 2013.
године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2013 ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена
коришћења средстава за активности које се током 2013. године
планирају у области заштите и унапређења животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства у износу од
10.000.000,00 динара (функционална класификације 560, позиција
208, економска класификације 424) која ће се оставрити на основу
накнаде за заштиту и унапређење животне средине у складу са
Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине
општине Инђија (Службени лист општине Инђија, број 1/12.
године), од дела накнаде за загађивање животне средине и пренетих
средстава од 6.397.205,77динара из 2012.године.
II
Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији општине Инђија:....3.000.000,00 динара
У току 2013 године планира се праћење стања животне средине
у складу са Законом о заштити животне средине и посебним
законима и то:
-квалитета ваздуха;
-праћење концентрације полена алергених биљака (амброзије);
-нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних
саобраћајница;
-квалитета земљишта;
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-испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од извора
посебног интереса;
- зрада стартешких карата буке;
-одређивање акустичних зона;
-мерења хемијског удеса у ванредним ситуацијама.
За реализацију наведених програмапотписаће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а
након спроведеног одговарајућег поступка.
2. Подстицајне, превентивне и санационе Програме и Пројекте:..
..................................................................................................5.000.000,00 динара
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији
пројеката и програма који се односе на:
-израда ГИС-а за јавно зеленило;
-пројекте израде катастра и унапређења зеленила на територи
општине Инђија;
-пројекте пошумљавања и нега засада на територији општине
Инђија;
-релизацију пограма озелењавања школских дворишта
и слободних јавних површина по свим Месним заједницама
општине;
-пројекте уклањања дивљих депонија;
-пројекте санације постојећих сметлишта комуналног отпада;
-програме сузбијања амброзије и осталих алергених биљака на
територији општине Инђија;
-израда и ажурирање Локалног регистра извора загађивања
животне средине;
-мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и
остале подстицајне,превентивне и санационе програме и пројекте за
чијом се реализацијом укажепотреба.
За реализацију наведених програмапотписаће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама,
након спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са
решењима и обавезама проистеклим из Закона о заштити животне
средине, и у сарадњи са другим институцијама са територије
општине Инђија.
Средства наведена у овој подтачки распоређиваће се на основу
појединачног акта Председникаопштине, а на основу поднетих
захтева надлежних предузећа и институција са територије општине
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе
општине Инђија.
3. Програми илиПројекти заштите и развоја заштићених
природних добара на територији општине Инђија:............................
.................................................................................................1.000.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење
заштићених природних добара на територији општине Инђија на
начин који ће омогућити њихово очување.
У 2013 години планирају се програми или пројекти заштите и
развоја природних добара, спровођење активности ради старања
и управљања заштићеним прородним добром, израда стручне
документације(студијеозаштити)запроглашењеновихзаштићених
природних добара у складу са финансијским могућностима.
Средства наведена у овој подтачки распоређиваће се на основу
појединачног акта Председникаопштине, а на основу поднетих
захтева надлежних предузећа и институција са територије општине
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе
општине Инђија.
4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите
животне средине:.................................................................700.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и
популаризације заштите животне средине, Општинска управа

четвртак, 18 јул 2013

општине Инђија - надлежно Одељење за урбанизам комунално
стамбене послове и заштиту животне средине, ће самостално или
у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати
у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, курсевима,
манифестацијама из области заштите и унапређења животне
средине и обележавању значајних датума и догађаја као што су:
- дан планете Земље;
- светски дан заштите животне средине;
- сајмови заштите животне средине;
- дан Дунава;
- сајам здраве хране;
- фестивал меда;
- дани заштићеног природног добра ‘’Крчединска ада’’;
- организовање едукативних еколошких програма за децу
школског и предшколског узраста кроз еколошке школе и кампове;
- као и други значајни датуми и догађаји.
Средства наведена у овој подтачки распоређиваће се на основу
појединачног акта Председникаопштине, а на основу поднетих
захтева надлежних предузећа и институција са територије општине
Инђија као и предлога надлежног одељења Општинске управе
општине Инђија.
5.Информисање и објављивање података о стању и квалитету
животне средине:..................................................................300.000,00динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада
Општинске управе и јачања свести о значају заштите животне
средине, у току 2013. године наставиће се са припремом и
штампом екобилтена и иновирањем интернет портала Одељења
за урбанизам, комуналано стамбене послове и заштиту животне
средине.Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о
стању животне средине путем средстава јавног информисања.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из
овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређење животне средине општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ број 1/12) и у складу са Одлуком о буџету општине
Инђија за 2013 (функ.класификације 560, позиција 208, економ.
класификације 424) и приливом наменских уступљених средстава у
складу са Законом о заштити животне средине (“Службени гласник
Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).
IV
У колико се приходи не остваре у планираном износу,
Председник општине Инђија ће утврдити приоритетне активности,
на предлог надлежног Одељења.
V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних
обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи
Општинска управа -Одељење за привреду и финансије.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска
управа- Одељење за привреду и финансије, пре усвајања Програма
за наредну годину.
VI
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:401-66/2013-I
Дана:18.јула 2013 година
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА
I
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број1/12и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЈАРКОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Јарковци, број 01/2013, коју је донео Савет месне
заједнице Јарковци на седници одржаној 03. јануара 2013. године.
II

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Бешка, број 41/2013, коју је донео Савет месне
заједнице Бешка на седници одржаној 12.фебруара 2013. године.

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

II

Број:02-202/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-200/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧОРТАНОВЦИ
I

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЉУКОВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Љуково, број 02-05/2013, коју је донео Савет месне
заједнице Љуково на седници одржаној 22.априла 2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-203/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

Председник
Александар Ковачевић,с.р.

Александар Ковачевић,с.р.

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је

II

Број:02-201/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		

Председник
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Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Чортановци, број 44/2013, коју је донео Савет
месне заједнице Чортановци седници одржаној 10. јануара 2013.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

четвртак, 18 јул 2013

Председник
Александар Ковачевић, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
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број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРАДИК
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Марадик, број 25/2013, коју је донео Савет месне
заједнице Марадик седници одржаној 18. јануара 2013. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
СЛАНКАМЕН
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Нови Сланкамен, број 10а/13, коју је донео Савет
месне заједнице Нови Сланкамен на седници одржаној 1. фебруара
2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

Број:02-217/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-204/2013-I
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12) и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ
КАРЛОВЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Нови Карловци, број 35/2013, коју је донео Савет
месне заједнице Нови Карловци на седници одржаној 23. марта
2013. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Сланкаменачки Виногради, број 10/2013, коју
је донео Савет Месне заједнице Сланкаменачки Виногради на
седници одржаној 23. марта 2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-206/2013-I		
Дана,18.јула 2013. године,
Инђија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је

Александар Ковачевић,с.р.

На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

228

Председник

229

II

Број:02-205/2013-I
Председник
Дана,18.јула 2013. године,
И н ђ и ј а		
Александар Ковачевић,с.р.

четвртак, 18 јул 2013

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12), и члана 9. став
1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“;
број: 36/2008 и „Службени лист општине Инђија“ број12/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је

Број10, страна број249

Службени лист општине Инђија

четвртак, 18 јул 2013

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАРИ СЛАНКАМЕН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА“ ИНЂИЈА

I

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Стари Сланкамен, број 01-20/2013, коју је донео
Савет месне заједнице Стари Сланкамен на седници одржаној 20.
марта 2013. године.

Цвијетко Тадић из Инђије, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за информисање „Радио телевизија
Инђија“ Инђија, почев од 19. јула 2013. године.
II

II

Мандат именованог траје до шест месеци.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-207/2013-I
Дана,18.јула 2013. године,
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.

III
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена
Уговором о раду закљученим између Надзорног одбора Јавног
предузећаза информисање „Радио телевизија Инђија“ Инђија и
именованог в.д. директора.

231

IV

На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 119/12 ), члана 32.став1.тачка 9 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 )и члана 37. став
1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист општине
Инђија“, бр.1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА“ ИНЂИЈА
I
Тадић Цвијетку из Инђије, престаје мандат вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за информисање „Радио телевизија
Инђија“ Инђија, са даном 18.јулом 2013.године, због истека периода
на који је именован.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-208/2013-I		
Дана,18.јула 2013.године
И н ђ и ј а 		

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени лист РС“ бр.119/12), члана 32.став1.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 ),
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист
општине Инђија“, бр.1/12 и 7/12)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-209/2013-I		
Дана,18.јула 2013.године
И н ђ и ј а 		

Председник
Александар Ковачевић,с.р.

233
На основу члана 35. и42.став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12 ), члана 32.став1.тачка 9
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07
)и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист
општине Инђија“, бр.1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА
I
Владица Драгосављевић из Инђије, разрешава се функције
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, са даном
18.јулом 2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-210/2013-I		
Дана,18.јула 2013.године
И н ђ и ј а 		

Председник
Александар Ковачевић,с.р.

Број10, страна број250

Службени лист општине Инђија
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четвртак, 18 јул 2013

подношења оставке.
II

На основу члана 42. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени лист РС“ бр.119/12), члана 32.став1.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 ),
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број:16/2008,23/08 ,4/10 и („Службени лист
општине Инђија“, бр.1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-212/2013-I		
Дана,18.јула 2013.године
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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I

На основу члана 37. став 1.тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“, број:16/08, 23/08 и 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“ бр. 1/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула2013.
године, донела је

Владица Драгосављевићиз Инђије, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, почев од 19.јула
2013. године.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА

II
Мандат именованог траје до шест месеци.
III
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена
Уговором о раду закљученим између Управног одбора Јавног
предузећаза сакупљањеи одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија и именованог в.д. директора.
Вршилац дужности директора заснива радни однос на одређено
време.

I
Разрешава се Управниодбор Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија и то у
следећем саставу:
1. Милош Вуксан –заменик председника,
3. Јовица Станковић - члан,
4. Весна Прскало - члан,
5. Дарко Клепић- члан.
II

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-211/2013-I		
Дана,18.јула 2013.године
И н ђ и ј а 		

Број:02-214/2013-I
Дана:18. јула 2013. године
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32.став1.тачка 9 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 )и члана 37. став 1. тачка
9. Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“,
број:16/2008,23/08,4/10 и („Службени лист општине Инђија“,
бр.1/12 и 7/12),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Констатује се да је Дмитровић Дејану престао мандат
председника Управног одбора Јавног предузећа за сакупљање и
одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, због

Председник
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 12. став 2. и 3. члана 13. став 2. и члана 16. Закона
о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, бр.119/2012), члана
32. Став 1. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 37.став 1. Тачка 9. Статута општине
Инђија („Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и
„Службени лист општине Инђија“, број 1/2012 и 7/12
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 18.јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора Јавног предузећа за сакупљање
и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија на
мандатни период од четири године, именују се и то: из реда локалне

Број10, страна број251

Службени лист општине Инђија

самоуправе
1. Милорад Божић - дипл.правник, за председника,
2. Јелена Дукић – струковни инжењер заштите животне средине
-специјалиса, за члана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-215/2013-I
Дана,18.јула 2013. године,
Инђија

Председник
Александар Ковачевић,с.р.

							

четвртак, 18 јул 2013

Број10, страна број252

Бр. акта			

Службени лист општине Инђија

САДРЖАЈ

Назив акта		

Страна

Бр. акта			

четвртак, 18 јул 2013

Назив акта		

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
218

219
220
221

222

223

224

225

226

227

228

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Инђија
Одлуку о давању сагласности на употребу
имена општине инђија
Одлуку о одређивању и утврђивању назива
улица у насељеном месту Чортановци
Програм коришћења буџетског фонда за
заштиту животне средине на територији
општине инђија за 2013 годину
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Бешка
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Чортановци
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Јарковци
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Љуково
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Марадик
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједниценови Карловци
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Нови Сланкамен

243

245

229

230

245
245

247

247

231

232

233

247
234
247

247

248

235

236

248
237

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Сланкаменачки Виногради
Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Месне
заједнице Стари Сланкамен
Решење о престанку мандата вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за
информисање „Радио телевизија Инђија“
инђија
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавногпредузећа за информисање
„Радио телевизија Инђија“ инђија
Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за сакупљање
и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за сакупљање
и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија
Решење о констатовању престанка мандата
председнику Управног одбора Јавног
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија
Решење о разрешењу Управног одбора
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „Ингрин“
Инђија
Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија
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