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ГОДИНА IV
БРОЈ 12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
851
На основу члана 37.став1.тачка 24. Статута општине
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, бр. 9/13) и члана 7. Одлуке о дану општине
Инђија и општинским признањима („Службени лист
општина Срема“, бр. 42/10 и „Службени лист општине
Инђија“, бр. 13/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 19. oктобра 2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ   ОКТОБАРСКЕ    НАГРАДЕ
I
За изузетне резултате у раду и највиша достугнућа и
остварења у области привредног и друштвеног живота
општине Инђија, у 2015. години, додељује се укупно пет
„Октобарских награда“, и то:
1. Привредном друштву МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ
ДОО ИНЂИЈА - за допринос развоју и унапређењу
привреде општине Инђија ,
2. Привредном друштву „ГАСТEХ“
ДОО
ИНЂИЈА - за допринос развоју и унапређењу привреде
општине Инђија;
3. Привредном друштву BLACKOAK DEVELOPMENTS DOO, BEOGRAD - за допринос афирмацији и
просперитету привреде општине Инђија;
4. УДРУЖЕЊУ
ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКА
ИНЂИЈЕ - за допринос развоју и унапређењу културно
уметничког стваралаштва;
5. МИЛОШУ ЏАКОВИЋУ из Инђије - за врхунске
резултате у области спорта-карате.
II
Октобарска награда се додељује у виду плакете са
дипломом и новчаним износом.
III
Лицима из тачке I ове Одлуке, Октобарска награда ће
се доделити на свечаној седници Скупштине општине
Инђија, која ће се одржати поводом 22. октобра - Дана
општине Инђија.

Цена примерка:
Годишња претплата:

IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-176/2015-I
		
Председник,
Дана:19. октобра 2015.године.
Инђија 			
Александар Ковачевић,с.р
852
На основу члана 16. став 1. Закона о заштити
узбуњивача (“Службени гласник РС”, бр. 128/2014)
и члана 37. став 1. тачка 8. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
број: 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 19. октобра 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са одредбама Закона о
заштити узбуњивача и Правилника о начину унутрашњег
узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица
код послодавца, као и другим питањима од значаја за
унутрашње узбуњивање код послодавца који има више
од десет запослених, уређује се поступак унутрашњег
узбуњивања у органима општине Инђија.
Члан 2.
1) “Узбуњивање” је откривање информације која
садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских
права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због
које је поверено, опасности по живот, јавно здравље,
безбедност, животну средину, као и ради спречавања
штете великих размера. Информација може да садржи
потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, а постоји и
дужност поступања и по анонимним обавештењима у
вези са информацијом.
2) “Узбуњивач” је физичко лице које изврши
узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем,
поступком запошљавања, коришћењем услуга државних
и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних
служби, пословном сарадњом и правом власништва на
привредном друштву;
3) “Унутрашње узбуњивање” је откривање
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информације послодавцу.
II ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
1. Покретање поступка
Члан 3.
Поступак
унутрашњег
узбуњивања
започиње
достављањем информације лицу овлашћеном за пријем
информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
2. Достављање информације
Члан 4.
Достављање информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем врши се писмено или усмено.
Писмено достављање информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем може се учинити
непосредном предајом писмена о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом
пошиљком, као и електронском поштом, на емаил лица
овлашћеног за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем, уколико постоје
техничке могућности.
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време
подношења сматра се време које је назначено у потврди
о пријему електронске поште, у складу са Законом.
Уколико се достављање писмена о информацији у
вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном
или препорученом пошиљком, односно електронском
поштом, издаје се потврда о пријему информације у
вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као
датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум
предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум
пријема пошиљке код органа.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено
да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације
и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
код послодавца или на којима је видљиво на омоту
да се ради о информацији у вези са унутрашњим
узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено
за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем.
Члан 5.
Уколико се достављање информације врши непосредном
предајом писмена или усмено, о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда
о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем и то приликом пријема писмена, односно
приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем треба да садржи следеће податке:
1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
2) време, место и начин достављања информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
3) број и опис прилога поднетих уз информацију о
унутрашњем узбуњивању;
4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о
његовом идентитету не буду откривени;
5) податке о органу;
6) печат;
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7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и
податке о узбуњивачу, уколико он то жели.
Члан 6.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем врши се усмено на записник.
Такав записник садржи:
1) податке о органу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о присутним лицима;
4) опис чињеничног стања о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем, податке о времену,
месту и начину кршења прописа из области радних
односа, безбедности и здравља на раду, људских права
запослених, опасностима по њихов живот, здравље,
општу безбедност, животну средину, указивање на
могућност настанка штете великих размера и друго;
5) примедбе узбуњивача на садржај записника или
његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и
да се у потпуности слаже са његовом садржином;
6) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
7) печат.
3. Поступање по информацији
Члан 7.
Лице овлашћено за пријем информације и вођење
поступка у вези са узбуњивањем је дужно да пре
давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим
узбуњивањем:
1) обавести узбуњивача о својим правима прописаним
Законом, а нарочито да не мора откривати свој
идентитет, односно да не мора потписати записник и
потврду о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем,
2) поучи узбуњивача да своје информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем даје под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа
представља кривично дело предвиђено одредбама
Кривичног законика.
Члан 8.
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу
са Законом.
Забрањено је предузимати мере у циљу откривања
идентитета анонимног узбуњивача.
Члан 9.
По примљеној информацији се поступа без одлагања,
а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
информације.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о
чему се обавештава орган, као и узбуњивач, уколико је
то могуће на основу расположивих података.
Орган је дужан да предузме све расположиве радње и
мере у циљу утврђивања и отклањања неправилности
указаних информацијом, као и да обустави све утврђене
штетне радње и отклони њене последице.
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Члан 10.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања,
овлашћено лице, може узимати изјаве од других лица,
у циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем, о чему саставља записник.
Такав записник садржи:
1) податке о органу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о присутним лицима;
4) опис утврђеног чињеничног стања поводом
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;
5) примедбе присутног лица на садржај записника или
његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и
да се у потпуности слаже са његовом садржином;
6) потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
7) печат.
4. Информисање узбуњивача
Члан 11.
На захтев узбуњивача, Општинска управа је дужна
да пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама
предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу
да изврши увид у списе предмета и да присуствује
радњама у поступку, те да обавести узбуњивача о исходу
поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од
дана окончања поступка.
Члан 12.
По окончању поступка овлашћено лице:
1) саставља извештај о предузетим радњама у поступку
о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;
2) предлаже мере ради отклањања уочених
неправилности и последица штетне радње насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем.
5. Извештај о предузетим радњама
Члан 13.
Извештај о предузетим радњама у поступку о
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из
члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се органу
и узбуњивачу.
Извештај о предузетим радњама у поступку о
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем треба
да садржи:
1) време, место и начин пријема информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) радње које су након тога предузете у циљу провере
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;
3) која су лица обавештена о радњама предузетим у
циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог
обавештавања;
4) шта је утврђено у поступку о информацији, уз
навођење конкретног чињеничног стања, да ли су
утврђене неправилности и штетне радње као и њихов
и опис, као и да ли су такве радње изазвале штетне
последице.
5) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
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6) печат.
Члан 14.
Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим
радњама у поступку о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем у року од три дана.
6. Предлагање мера
Члан 15.
На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за
пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу
отклањања утврђених неправилности и начин
отклањања последица штетних радњи насталих у вези
са унутрашњим узбуњивањем у року од 8 дана од дана
достављања извештаја.
Ради отклањања уочених неправилности и последица
штетне радње настале у вези са унутрашњим
узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере
на основу извештаја из става 1. овог члана, о чему
овлашћено лице доноси Предлог мера.
Предлог мера ради отклањања неправилности и
последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим
узбуњивањем обавезно садржи:
1) податке о органу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) навођење и детаљан опис неправилности, штетних
радњи и последица ових радњи у вези са унутрашњим
узбуњивањем утврђених извештајем;
4) конкретне мере које се предлажу ради отклањања
наведених неправилности и последица штетних радњи
насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених
извештајем као и рокови за њихово извршење;
5) образложење због чега се баш тим предложеним
мерама отклањају утврђене неправилности и последице
штетне радње настале у вези са унутрашњим
узбуњивањем;
6) име лица овлашћеног за пријем информације и вођење
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
7) печат.
III

ПРАВО НА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

Члан 16.
Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом,
ако:
1) изврши узбуњивање на начин прописан законом;
2) открије информацију која садржи податке о кршењу
прописа и сл. у року од једне године од дана сазнања за
извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније
у року од десет година од дана извршења те радње;
3) ако би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих
података, у истинитост информације, поверовало лице
са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.
Члан 17.
Право на заштиту од узбуњивања имају и повезана лица.
Повезано лице има право на заштиту као узбуњивач ако
учини вероватним да је према њему предузета штетна
радња због повезаности са узбуњивачем.
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Члан 18.
Лице које тражи податке у вези са информацијом, има
право на заштиту као узбуњивач, ако учини вероватним
да је према њему предузета штетна радња због тражења
тих података.
Члан 19.
Лице које је овлашћено за пријем информације дужно
је да штити податке о личности узбуњивача, односно
податке на основу којих се може открити идентитет
узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са
откривањем тих података, а у складу са законом који
уређује заштиту података о личности.
Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана,
дужно је да штити те податке.
Лице овлашћено за пријем информације дужно је да
приликом пријема информације, обавести узбуњивача
да његов идентитет може бити откривен надлежном
органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би
било могуће поступање тог органа, као и да га обавести
о мерама заштите учесника у кривичном поступку.
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет
узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације
дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести
узбуњивача.
Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити
лицу на које се указује у информацији, ако посебним
законом није другачије прописано.
Члан 20.
Орган је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити
узбуњивача од штетне радње, као и да предузме
неопходне мере ради обустављања штетне радње и
отклањања последица штетне радње.
Орган не сме чињењем или нечињењем да стави
узбуњивача у неповољнији положај у вези са
узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај
односи на:
1) запошљавање;
2) стицање својства приправника или волонтера;
3) рад ван радног односа;
4)
образовање,
оспособљавање
или
стручно
усавршавање;
5) напредовање на послу, оцењивање, стицање или
губитак звања;
6) дисциплинске мере и казне;
7) услове рада;
8) престанак радног односа;
9) зараду и друге накнаде из радног односа;
10) исплату награде и отпремнине;
11) распоређивање или премештај на друго радно место;
12) непредузимање мера ради заштите због узнемиравања
од стране других лица;
13) упућивање на обавезне здравствене прегледе или
упућивање на прегледе ради оцене радне способности.
Члан 21.
Забрањено је предузимати штетне радње.
У случајевима наношења штете због узбуњивања,
узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са
законом који уређује облигационе односе.
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Члан 22.
Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези
са узбуњивањем има право на судску заштиту.
Судска заштита се остварује подношењем тужбе за
заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року
од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну
радњу, односно три године од дана када је штетна радња
предузета.
Члан 23.
Забрањена је злоупотреба узбуњивања.
Злоупотребу узбуњивања врши лице које:
1) достави информацију за коју је знало да није истинита;
2) поред захтева за поступање у вези са информацијом
којом се врши узбуњивање тражи противправну корист.
IV УЗБУЊИВАЊЕ АКО СУ У ИНФОРМАЦИЈИ
САДРЖАНИ ТАЈНИ ПОДАЦИ
Члан 24.
Информација може да садржи тајне податке.
Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају
се подаци који су у складу са прописима о тајности
података претходно означени као тајни.
Ако су у информацији садржани тајни подаци или
се информација односи на лице које је овлашћено да
поступа по информацији, узбуњивач је дужан да се прво
обрати начелнику Општинске управе.
У случају да Општинска управа у року од 15 дана не
поступи по информацији у којој су садржани тајни
подаци, односно ако није одговорено или нису предузете
одговарајуће мере, узбуњивач се може обратити
овлашћеном органу.
Изузетно од става 3. овог члана, у случају да
се информација односи на руководиоца органа,
информација се подноси овлашћеном органу.
Ако су у информацији садржани тајни подаци,
узбуњивач не може узбунити јавност, ако законом није
другачије одређено.
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач
и друга лица су дужни да се придржавају општих и
посебних мера заштите тајних података прописаних
законом који уређује тајност података.
V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-175/2015-I
Председник,
Дана, 19. октобра 2015.године
Инђија
        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС,
132/14 и 145/14) и члана 37. Статута општине Инђија
(‘’Слуужбени лист општине Инђија’’ број 9/2013),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
19.октобра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
БЕШКА
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана генералне
регулације насеља Бешка (у даљем тексту: план
генералне регулације).
Члан 2.
Границом плана генералне регулације обухваћено
је грађевинско подручје насеља Бешка дефинисано
Просторним планом општине Инђија (‘’Службени лист
општине Инђија’’, број 7/2012).
Укупна површина обухвата плана генералне
регулације износи cca 350,00 ha.
Коначна граница плана генералне регулације ће се
утврдити приликом израде нацрта плана.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Просторним планом општине
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, број
7/2012).
План генералне регулације се израђује на дигиталној
подлози, и то на овереном катастарском плану.
Члан 4.
Циљ израде плана генералне регулације је
прецизно дефинисање границе грађевинског подручја,
дефинисање површина за јавне и остале намене,
дефинисање услова и правила уређења и изградње на
предметном подручју, инфраструктурно опремање
грађевинског земљишта дефинисањем траса, коридора
и капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну
инфраструктуру.
Концептуални оквир планирања одређен је
Просторним планом општине Инђија (‘’Службени лист
општине Инђија’’, број 7/2012).
Члан 5.
План генералне регулације ће садржати нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
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7. мере заштите културно-историјских споменика
и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном изградње до
његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвђено доношење
плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење плана.
Члан 6.
Израда плана генералне регулације биће поверена
предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења
јавних набавки, које је дужно да нацрт плана изради у
току од 9 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана генералне регулације се
обезбеђују у буџету Општине Инђија за 2015. годину.
Члан 8.
За план генералне регулације приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана генералне
регулације насеља Бешка организује се рани јавни
увид, ради упознавања јавности са општим циљевима
и сврхом израде плана, могућим решењима за развој
просторне целине, могућим решењима за урбану обнову,
као и ефектима планирања.
Рани јавни увид се оглашава седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику, на интернет страници Општине
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.
Нацрт плана генералне регулације биће изложен на
јавни увид у просторијама Скупштине општине Инђија,
Улица цара Душана број 1, Инђија.
Подаци о начину излагања нацрта плана генералне
регулације на јавни увид и трајању јавног увида огласиће
се у дневном и локалном листу и локалним средствима
информисања.
Члан 10.
Елаборат плана генералне регулације израдиће
се у три примерка оригинала у аналогном и четири
примерка у дигиталном облику, од којих ће се по
овери један примерак Плана у дигиталном облику
доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
Члан 11.
До ступања на снагу плана генералне регулације,
ако нема промена у регулацији, услови за уређење и
изградњу на грађевинском земљишту, у грађевинском
подручју насеља Бешка, одвијаће се према преиспитаном
Регулационом плану насеља Бешка и правилима
уређења и грађења дефинисаним Просторим планом
општине Инђија.
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Скупштина општине Инђија
Број:35-226/2015-I
      
Дана:19.октобра 2015.године   
И н ђ и ј а                            

П р е д с е д н и к,
   Александар Ковачевић,с.р.                                                                                

• •
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Б1

K1

Ч2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине
ШИРИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
БЕШКА

ЧОРТАНОВЦИ
НАМЕНА ПРОСТОРА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ОБРАДИВО ПО ЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ВОЋЊАЦИ И ВИНОГРАДИ - ПЛАНТАЖЕ (ПОСТОЈЕЋЕ/ПЛАНИРАНО)

КО КРЧЕДИН

ВОЋАРСКО-ВИНОГРАДАРСКЕ ЗОНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗАЛИВНИМ СИСТЕМОМ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ - РЕКА ДУНАВ
МИКРОАКУМУЛАЦИЈЕ (ПОСТОЈЕЋЕ/ПЛАНИРАНО)
ПОТОЦИ

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

БЕШКА

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАНИЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА
ПРЕДЛОГ ПРОШИРЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

СтС2

НЕФОРМАЛНО НАСЕЉЕ ''БЕШКА''
ЗОНЕ КУЋА ЗА ОДМОР (ПОСТОЈЕЋЕ - Б1, М1, М2 , Ч1, Ч2,
К1, К2, НС1, СтС1, СтС2 / ПЛАНИРАНО - 1 )
РАДНЕ ПОВРШИНЕ (ПОСТОЈЕЋЕ/ПЛАНИРАНО)
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ ( Т1 - Т6 )
ПРОСТОР ЗА РЕКУЛТИВАЦИЈУ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
МАГИСТРАЛНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
ДП I РЕДА - АУТО-ПУТ E-75
ДП I РЕДА
ДП II РЕДА

КО ЧОРТАНОВЦИ

ОБИЛАЗНИЦА
ОПШТИНСКИ ПУТ
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ
МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА
ДЕНИВЕЛИСАНО УКРШТАЊЕ - ПЕТЉА
МОСТ
ДЕНИВЕЛИСАНО УКРШТАЊЕ
ПЛАНИРАНИ ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛ
ПЛАНИРАНИ ТУНЕЛ

• •
• •

МАРИНА
ПРИВЕЗ ЗА ЧАМЦЕ
ЦРПНА СТАНИЦА ВОДОСНАБДЕВАЊА
ЦРПНА СТАНИЦА ХИДРОСИСТЕМА
РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ
МРС

ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ФРУШКА ГОРА "

КО БЕШКА

ГРАНИЦА СРП "КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ "
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

I

ГРАНИЦА ОПШТИНЕ - ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
ОБУХВАТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕШКА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-190/2015-IV-02
Датум: 05.10.2015. године
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’,
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13
- Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија (‘’Службени лист
општина Срема’’, број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени
лист општине Инђија’’, број 7/2012, 5/2014 и 2/2015),
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија, дана 05.10.2015. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
БЕШКА
1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана генералне регулације насеља
Бешка на животну средину (у даљем тексту: План).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на
животну средину разматраће се постојеће стање
животне средине на подручју обухваћеном планом,
значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине, у складу
са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир
планиране намене.
3. Извештај о стратешкој процени утицаја плана
на животну средину саджаће елементе утврђене у члану
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04
и 88/10), и то:
полазне основе стратешке процене;
опште и посебне циљеви стратешке процене и
избор индикатора;
процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну
средину;
смернице за процену утицаја пројеката на
животну средину;
програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
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приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене;
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у план;
закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на начин
разумљив јавности;
друге податке од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене
утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца
животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама
предметног Плана.
У случају непостојања релевантних података,
извшиће се циљна мерења у складу са Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног Плана део је документације која се
прилаже уз План.
4. Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени је обрађивач Плана, изабран у поступку
спровођења јавних набавки.
Носилац израде ће дефинисати методологију и
састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој
процени и дужан је да исти изради у року од 90 дана од
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне
регулације насеља Бешка.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени
обезбеђују се у буџету Општине Инђија за 2015. годину.
5. У току израде Извештаја о стратешкој
процени утицаја плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношењу одлука
које се односе на заштиту животне средине. Извештај о
стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид
заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану
19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Сл. гласник РС’’, број 135/04 и 88/10).
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насеља Бешка и објављује
се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Образложење
Изради предметног Плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Бешка.
На основу члана 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине у поступку
доношења овог решења, имајући у виду територију
плана, планиране намене, чињеницу да су планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређују процена утицаја на животну средину,, утврдило
је да предметни план представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката и подлеже обавези
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стратешке процене утицаја на животну средину, у
смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број
135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање
животне средине, утицај планираних садржаја на микро
и макро локацију.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’ број 135/04 и 88/10), дана 14.09.2015.
године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине је надлежним
предузећима и институцијама доставило Предлог
решења о приступању изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана,
и то: Дирекцији за изградњу општине Инђија Ј.П.
Инђија, ЈКП ‘’Комуналцу’’ из Инђије, ЈКП ‘’Водоводу
и канализацији’’ из Инђије, Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
из Новог Сада, Покрајинском Заводу за заштиту
природе из Новог Сада, Јавном водопривредном
предузећу ‘’Воде Војводине’’ из Новог Сада, Одељењу
за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине – послови заштите животне средине
Општинске управе општине Инђија, Телеком Србија
а.д. Београд, Извршна јединица Сремска Митровица,
ЈП ‘’Железнице Србије’’ Београд, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија,
ЈП ‘’Путеви Србије’’ Београд, Електродистрибуција
Рума из Руме и ‘’Војводинашуме’’ Дирекција предузећа,
Прерадовићева број 2 из Петроварадина.
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10),
пристигло је мишљење: ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број
034/15-К од 16.09.2015. године, Одељења за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне
средине – послови заштите животне средине, број
501-33/2015-IV-02 од 17.09.2015. године, Дирекције
за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, број 35011/2015-1 од 21.09.2015. године, Јавног водопривредног
предузећа ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад, број I-1069/215 од 21.09.2015. године, Телеком Србија а.д. Београд,
Извршна јединица Сремска Митровица, број 7069333375/1-2015 од 18.09.2015. године, Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине из Новог Сада, број 130-501-1561/201505 од 21.09.2015. године, Јавног предузећа ‘’Путеви
Србије’’ из Београда, број 953-20426/15-1 од 25.09.2015.
године, Електродистрибуција Рума из Руме, број 7.30132661/2-2015 од 29.09.2015. године, као и мишљење
Покрајински завод за заштиту природе, број 03-1633/2
од 28.09.2015. године, који су дали позитивно мишљење
на садржину предложеног решења.
Предузећа и институције која нису доставила
тражено мишљење у законском року, сматра се да су
сагласна са предлогом Решења о приступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
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средину за предметни план, сходно члану 11. став
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/04 и 88/10).
На основу наведеног, а узимајући у обзир достављена
мишљења надлежних предузећа и институција Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине донело је решење као у диспозитиву.
Начелник
дипл. инж. саоб. Дејан Дмитровић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС,
132/14 и 145/14) и члана 37. Статута општине Инђија
(‘’Слуужбени лист општине Инђија’’ број 9/2013),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
19. октобра 2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
КРЧЕДИН
Члан 1.
У Одлуци о изради Плана генералне регулације
насеља Крчедин (‘’Службени лист општине Инђија’’
број 14/2014 и 05/2015), члан 3. став 3. мења се и гласи:
,,Одлуком о изради Плана генералне регулације
граница планског подручја дефинисана је као
прелиминарна, односно коначна граница обухвата ће се
утврдити приликом припреме нацрта плана, у складу са
чланом 34. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (‘’Службени гласник РС’’, број 64/2015)’’.
Члан 2.
У члану 8. додају се нови ставови 1. и 2., који гласе:
,,Након доношења Одлуке о измени Одлуке о изради
Плана генералне регулације насеља Крчедин организује
се рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине, могућим решењима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид се оглашава седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику, на интернет страници Општине
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања’’.
Досадашњи ставови 1. и 2. постају ставови 3. и 4. .
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Скупштина општине Инђија
Број:35-227/2015-I
  
  
Председник
Дана:19.октобра 2015   
И н ђ и ј а                
   Александар Ковачевић,с.р.                                                                           
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На основу члана 37. Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, број
48/91, 66/91,44/98, 49/99, 39/02), члана 1. и 9. Закона
о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 34/01,92/11, 10/13 55/13
и 99/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута oпштине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9 /13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 19. октора 2015.године, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2015.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

ОДЛУКУ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања за 2015. годину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија, број 4572, које је донео Надзорни одбор
овог Предузећа на седници одржаној 09. октобра 2015.године.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА
ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

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

Члан 1.
У Одлуци о платама лица које бира, именује и поставља
Скупштина општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 26/04, 2/05, 1/07, 8/07, 37/09 и „Службени лист
општине Инђија“ број 4/14 и 1/15),члан 2. мења се и гласи:
„ Право на плату у складу са овом Одлуком имају
изабрана, именована и постављена лица на сталном раду и то:
1. председник општине;
2. заменик председника општине;
3. председник Скупштине општине;
4. заменик председника Скупштине општине;
5. секретар Скупштине општине;
6. заменик секретара Скупштине општине;
7. општински правобраниоц;
8. заменик општинског правобраниоца;“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 2.
У члану 7. став 1. после алинеје пете, додаје се
алинеја шеста, која гласи:
„ -23,85 за заменика секретара Скупштине општине,
који се увећава за 9 %.“
Досадашње алинеје шеста и седма , постају алинеје
седма и осма.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:121-315/2015-I                             П р е д с е д н и к,
Дана:19. октобра 2015.године
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је

Број:023-43/2015-I
       П р е д с е д н и к
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија
     
   Александар Ковачевић,с.р.
858
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА – 3 ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2015.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ребаланса
– 3 Програма пословања и финансијског плана за
2015. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Инђија ЈП Инђија, број: 3059, коју је
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 06.октобра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-1401/2015-I  
        П р е д с е д н и к
Дана,19. октобра 2015. године
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст(„Службени лист општине Инђија“
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. oктобра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  
ПЛАН РАДА  ЗА РАДНУ 2015-2016 ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну
2015-2016 годину Предшколске установе „Бошко
Буха“ Инђија, који је донео Управни одбор Установе на
седници одржаној 15. септембра 2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:60-4/2015-I-1                                         Председник,
Дана,19. октобра 2015. године
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.
860
На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ
О  РЕБАЛАНСУ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о ребалансу
Програма пословања Јавног предузећа за информисање
„Радио телевизија Инђија“ Инђија, број 418, коју је
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 08. октобра 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:345-7/2015-I  
      П р е д с е д н и к
Дана,19.октобра 2015. године
Инђија
                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11,121/12, 42/13,50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
члана 13.став 2. Правилника о условима и начину рада
Комисије за стручну контролу планских докумената,
Комисије за контролу усклађености планских
докумената и Комисије за планове јединице локалне
самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 55/15) и члана
37.став 1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 19. октобра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Овим Решењем образује се Комисија за планове
општине Инђија (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија има девет чланова, укључујући
председника, заменика председника и секретара.
Једна трећина чланова Комисије именује се на
предлог надлежног органа
аутономне покрајне за
послове просторног планирања и урбанизма.
Мандат чланова Комисије траје четири године.
III
У састав Комисије именују се:
1. за председника: Миливоје Симић, дипл.инж.арх.
са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације 300 G112 08
и лиценцом одговорног извођача радова објеката
високоградње и унутрашњих инсталација водовода и
канализације 400 C658 08;
2. за заменика председника: Драган Грујић, дипл.
грађ.инж. са лиценцом одговорног пројектаната
хидротехничких објеката и инсталација водовода и
канализације 314 G146 08 и лиценцом одговорног
извођача радова хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације 414 C552 08
3. за секретара: Небојша Забрдац, дипл.инж.арх.
са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације 300 I663 10;
4. за члана- Боривоје Девић, дипл.инж.маш. са
лиценцом одговорног пројектанта термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике 330 3408 03
и лиценцом одговорног извођача радова термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике 430 1970 03;
5. за члана- Александар Вукобрат, дипл.инж.маш.
са лиценцом одговорног пројектанта термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике 330 A622 04
и лиценцом одговорног извођача радова транспортних
средстава, складишта и машинских конструкција и
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технологија 434 C566 08;
6. за члана - Мирјана Василић, дипл.инж.арх.
са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације 300 4593 03
и лиценцом одговорног извођача радова објеката
високоградње и унутрашњих инсталација водовода и
канализације 400 3347 03;
7. за члана- Јелена Бошковић, дипл.грађ.инж.
са лиценцом одговорног пројектанта грађевинских
конструкција објеката високоградње 311 F103 07, на
предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине;
8. за члана- Александра Маринчић, дипл.инж.арх.
са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних површина и унутрашњих
инсталација водовода и канализације 300D44306, на
предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине;
9. за члана- Владимир Драгичевић, дипл.инж.арх.
са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних површина и унутрашњих
инсталација водовода и канализације 300 G462
08
и лиценцом одговорног урбанисте за израду
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката
200 1217 10, на предлог Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
IV
Председник Комисије, сазива седнице, предлаже
дневни ред, председава седницама, потписује закписнике
и закључке Комисије, стара се правилној примени
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну
контролу планских докумената, Комисије за контролу
усклађености планских докумената и Комисије за планове
јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“
број 55/15) и обавља друге послове који су му поверени.
Заменик
председника
Комисије,
замењује
председника у његовом одсуству обављајући послове
из његовог делокруга, односно помаже му у раду или
обавља друге поверене послове.
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
V
Комисија обавља:
- стручне послове у поступку израде и спровођења
планских докумената из надлежности општине,
- стручну контролу планских докумената из
надлежности општине и по извршеној стручној
контроли саставља извештај,
- послове јавног увида у плански документ из
надлежности општине и саставља извештај о извршеном
јавном увиду,
- стручну проверу усклађености урбанистичког
пројекта са планским документом и законом,
- давање стручног мишљења по захтеву надлежних
органа управе
- и друге послове у оквиру надлежности утврђене
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законом и подзаконским актима.
VI
Комисија може образовати радне тимове за
поједина сложена питања из области, саобраћаја,
пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског
наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре,
техноекономска питања и архитектонско обликовање.
Закључком о образовању радног тима, Комисија
одређује број чланова и састав исте.
Председник Комисије сазива седницу радог тима и
одређује дневни ред.
Радни тим ради на седницама, којима присуствује
већина чланова радног тима, а закључке доноси већином
гласова присутних чланова, о чему се саставља записник.
Седницом радног тима председава члан радног тима,
кога одреди радни тим.
Записник са закључцима радног тима , обавезан је
део материјала који се разматра на седницама Комисије.
VII
Начин сазивања седнице, рад на седници, начин вођења
записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања
и потписивања записника односно извештаја о обављеној
стручној контроли, односно о обављеном јавном увиду,
ближе се уређуји Пословником о раду Комисије.
Пословник о раду Комисије предлаже председник
Комисије, а доноси га Комисија већином гласова на
конститутивној седници.
VIII
Члановима Комисије за свој рад у Комисији припада
накнада.
Право на накнаду имају лица која нису у радном
односу у надлежном органу општине који спроводи
поступак стручне контроле и поступак јавног увида и
којима није у опису посла обављање послова из тачке V.
овог решења односно делокруга рада Комисије.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у
Комисији, за сваку одржану седницу Комисије у висини
од 15% од просечне месечне бруто зараде по запосленом
у Републици Србији, а према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
IX
Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању комисије за планове
општине Инђија број 02-91/2011-I od 25.11.2011.
године(„Службени лист општина Срема“ број30/11 ).
X
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-178/2015-I
Председник
Дана:19. oктобра 2015. године                                                         
Инђија                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана члана 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09 и 52/11) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 19. октобра 2015. године, донела је

864
На основу члана члана 55. став 3. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09 и 52/11) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

I
Владимир Петровић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Гимназије у Инђији, који је у састав
истог именован из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014).

I
Дуња Малешевић из Инђије, разрешава се дужности
члана Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија, која је састав истог именована из
реда локалне самоуправе Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014).

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-1832015-I
      П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра  2015. године
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.

Број:02-181/2015-I
                    П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија
   Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11) члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ
I
Слободан Вукас, именује се за члана Школског
одбора Гимназије у Инђији, из реда локалне самоуправе.
II
Мандат именованог члана траје до истека мандата
Школског одбора Гимназије у Инђији.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-184/2015-I
                    П р е д с е д н и к,
Дана,19. октобра 2015. године
Инђија
                  Александар Ковачевић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Миодраг Блечић из Инђије, именује се за члана
Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија, из реда локалне самоуправе.
II
Мандат именованог члана траје до истека мандата
Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-182/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
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866
На основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09) и на основу члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА

868
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40.
став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“; број: 29/07), члана 37. став 1. тачка
11. и члана 50.став 6. и 7. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/13 ) и члана 35. став 8. Пословника Скупштине
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
12/08,25/08,12/09,33/09,11/10 и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је

I
Мирослав Азиновић и Слободан Мандић,
разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија, који су у
састав истог именовани из реда родитеља Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 ),због престанка основа по којем су
именовани.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-179/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.
867
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општина Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
19. октобра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
За чланове Школског одбора Техничке школе
„Михајло Пупин“ Инђија, из реда родитеља именују се:
1. Јадранка Гршић из Крчедина и
2. Драгана Биловус из Инђије.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.

Број:02-180/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉEЊУ ЗАМEНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
САЊА РУНИЋ- дипломирани правник из Инђије,
поставља се за заменика секретара Скупштине општине
Инђија, на период до истека мандата Скупштине
општине Инђија сазив 2012/2016 године.		
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-185/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана, 19. октобра 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
869
На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/2013), члана 4. став 2. и члана 5. став
3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским
признањима („Службени лист општина Срема“, број
42/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 13/2013),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 12.октобра 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Број Октобарских награда које се додељују у 2015.
години, може бити највише пет.
II
Висина новчаног износа Октобарске награде, која се
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додељује у 2015. години, утврђује се у нето износу од
50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара).
III
Новчани износ Октобарске награде исплатиће се на
терет средстава буџета општине Инђија за 2015. годину.
IV
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:06-136/2015-III-13
        Председавајући,
Дана,12.октобра 2015. године                                          
заменик Председника општине
Инђија
      Милан Бодирожа
ПРЕДСДНИК ОПШТИНЕ
870
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-204  јун/2015 -II
Дана: 25. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55.
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен
текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора
број 40-108/2015 за трошкова реализације законом
поверених јавних овлашћења за јун 2015. године,
одобравају се средства у висини 76.617,08 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра –
0901, Програмска активност - 0005,
Активност Црвеног крста , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 35, Економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама –
Црвени
крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
                                                 Петар Филиповић, с.p.

Уторак 20. октобар 2015.

871
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-211/2015 -II
Дана: 25.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребаланса буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Пријарељима деце општине Инђија из Инђије
за финансирање пројекта “Интеркултурална размена
у Швајцарску“ 2015. године, одобравају се средства у
висини 184.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. годину ,
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 34, Економска класификација
- 481, Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 330-52000210-97-07 код Credit Agricole банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                  Председник                                                     
Петар Филиповић, с.p.     
872
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-214 јул/2015 -II
Дана: 30.  јул 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1.

Удружењу оболелих од мултипле склерозе Срема
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„Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели
средстава за реализацију пројекта “Заједно и даље “ број
40-214/2015 -II за јун 2015. године, одобравају се средства
у висини 27.452,58 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2015. год. ,
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901,
Програмска активност - 0003, Подршка социохуманитарним
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, Позиција
34, Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Уторак 20. октобар 2015.

874
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-912/2015-II
Дана: 21. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине
Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                                                               Р Е Ш Е Њ Е
873
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-911/2015 -II
Дана: 19.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Црвеном крсту из Инђије за финансирање
пројекта “Урбана еко башта Инђије“ у 2015. години,
одобравају се средства у висини 80.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 38,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 105-86145-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             

1. Удружење љубитеља Дунава „Мика Алас“ из
Старог Сланкамена за финансирање пројекта “На лепом
плавом Дунаву“ , одобравају се средства у висини 79.930,00
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину , по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, Позиција 38, Економска
класификација - 481, Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 180-3181210043079-81
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
875
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-914/2015 -II
Дана: 25.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. ДСРИ Вељко Влаховић из Инђије за
финансирање пројекта “Унапређење рада организације“
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у 2015. години, одобравају се средства у висини
35.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 38,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1130584-78.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
876
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 945 /2015-II
Дана:   27.август   2015. 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, 108/13 и
142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Уговора о додели средстава за реализацију
програма Украјинског културно уметничког друштва
„Калина “ из Инђије број 40-387/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. годину , Раздео II, Функција
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми
и пројекти у области културе , одобравају се средства
у износу од 42.227,47 дин. Украјинског културно
уметничког друштва „Калина “ из Инђије на основу
Уговора о додели средстава за реализацију програма
Украјинског културно уметничког друштва „Калина “
из Инђије број 40-387/2015-II
•
40/21 закуп и одржавање пословног простора :
42.227,47
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Украјинског културно уметничког друштва „Калина “
из Инђије број 330-52000440-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
877
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 962/2015-II
Дана:   31.август  2015. 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,
108/13 и 142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора о додели
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 40-633/2015II,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину , Раздео III Функција 820
– Услуге културе , Програм 13- Развој културе,Шифра
програма 1201, Економска класификација 454,
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других
субјеката у култури , одобравају се средства у износу
од 45.600,00 дин. за покриће трошкова техничке
реализације ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије
број 40-633/2015-II .
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА
АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 966/2015-II
Дана:   28.август  2015. 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, 108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора о додели средстава
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА
АРТ центра ДОО из Инђије број 40-633/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео III
Функција 820 – Услуге културе , Програм 13- Развој
културе,Шифра програма 1201, Економска класификација
454, позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других
субјеката у култури , одобравају се средства у износу
од 16.200,00 дин. за покриће трошкова организације
продукције ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије
број 40-633/2015-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
879
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 967/2015-II
Дана:   28.август  2015. 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, 108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора о додели средстава
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за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА
АРТ центра ДОО из Инђије број 40-633/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео III Функција
820 – Услуге културе , Програм 13- Развој културе,Шифра
програма 1201, Економска класификација 454,
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других
субјеката у култури , одобравају се средства у износу
од 16.264,57 дин. за покриће трошкова организације
продукције ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије
број 40-633/2015-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
880
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-995-1/2015 -II
Дана: 31. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 , 108/13 и 142/2014), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за
финансирање пројекта “Квалитетно образовање за све“
за (књиговоодствене услуге) 2015. године, одобравају
се средства у висини 12.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 34,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 310-9647-81.
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3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
привреду и финансије.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Председник општине Инђија доноси
Инђија“.
Председник                                                     
РЕШЕЊЕ
                                               Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
1. Форуму жена Инђија из Инђије за финансирање
881
пројекта “Зашто је Драган направио оркестар“ у 2015.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
години, одобравају се средства у висини 200.000,00
Аутономна Покрајина Војводина
динара.
Општина Инђија
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
Председник општине
буџету општине Инђија за 2015. год. ,
Број: 40-1006/2015 -II
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра
Дана: 30.  јул  2015. год.
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине
ИНЂИЈА
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. Позиција 38, Економска класификација - 481, Дотације
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, невладиним организацијама.
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. текући рачун број 160-395061-39.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. привреду и финансије.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Председник општине Инђија доноси
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
РЕШЕЊЕ
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
1. Eколошком удружењу за локални одрживи
развој из Инђије за финансирање пројекта “Етно
кутак“ у 2015. години, одобравају се средства у висини
110.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. год. ,
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 38, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 180-3181210040582-06 код Alpha банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
882
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1007/2015 -II
Дана: 30.  јул  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке

883
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1018/2015-II
Дана: 21.август 2015. 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 , 108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Уговора о додели средстава за реализацију
пројекта Књижевног клуба „Мирослав Мика Антић“ из
Инђије број 40-382/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на
другом месту , Програм 13- Развој културе,Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002 –
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву,
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације
невладиним организацијама – Програми и пројекти у
области културе , одобравају се средства у износу од
141.200,00 дин. за реализацију пројекта Књижевног
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клуба „Мирослав Мика Антић“ из Инђије по основу
Уговора о додели средстава за реализацију пројекта
Књижевног клуба „Мирослав Мика Антић“ из Инђије
број 40-382/2015-II
40/57трошкови
штампања
зборника
123.200,00
40/58- трошкови закупа сале за пријем песника
10.000,00
40/59трошкови
дочека
и
послужења
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Књижевног клуба „Мирослав Мика Антић“ из Инђије
број 340-20589-49.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                 Председник
       Петар Филиповић, с.р.
884
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1031/2015-II
Дана:   25.август 2015. 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
, 108/13 и 142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора о додели
средстава за реализацију прoјекта Удружења „Мој
Срем“ број 40-378/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на
другом месту , Програм 13- Развој културе,Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002 – Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву , Економска
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе , одобравају се средства у износу од 50.000,00
дин. за реализацију прoјекта Удружења „Мој Срем“
из Крчедина на основу Уговора о додели средстава за
реализацију прoјекта Удружења „Мој Срем“ број 40378/2015-II
•
40/74трошкови
смештаја
и
хране
50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
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Удружења „Мој Срем“ Крчедин број 355-1133013-66.
3.
О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
885
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1038/2015-II
Дана: 02. jул 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13-исправка), члана
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“, бр. 9/13 ) и чл. 3. 9. и 10. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм
15 – Локална самоуправа, Програмска активност
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 720.000,00
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална
самоуправа, Пројекат 2 „Поклони за вуковце“, Функција
950 – Образовање које није дефинисано нивоом;
позиција 95; економска класификација 423 – Услуге по
уговору – Поклони за вуковце,
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа,
Пројекат 2 „Поклони за вуковце“, Функција 950 –
Образовање које није дефинисано нивоом; позиција
95; економска класификација 423 – Услуге по уговору
– Поклони за вуковце, за набавку лап-топ рачунара
за вуковце основних и средњих школа на територији
општине Инђија за школску 2014/2015 годину
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
                      Председник
Петар Филиповић, с.р.       
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1043/2015-II
Дана: 16. jул 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“, бр. 9/13 ) и чл. 3. 9. и 10. Одлуке о
бребалансу уџета општине Инђија за 2014. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015 годину, Раздео 2,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 499, позиција 30 – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 131.892,00 дин. у оквиру Раздела 1, Програм 15 –
Локална самоуправа, Програмска активност - 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Извршни и законодавни
органи, финасијски и фискални послови и сопљни
послови; позиција 4; економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима,
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 1, Програм 15 – Локална самоуправа,
Програмска активност - 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 –
Извршни и законодавни органи, финасијски и фискални
послови и сопљни послови; позиција 4; економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима, за
солидарну помоћ за Драгану Степановић због теже болести
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
Председник
                                                        Петар Филиповић, с.р.       
887
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1047/2015-II
Дана:   25.август  2015. 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 ,108/13 и
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142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
6/15)Уговора о додели средстава за реализацију пројекта
Друштва за неговање културних и духовних вредности
„Етноарт“ из Инђије број 40-390/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми
и пројекти у области културе , одобравају се средства у
износу од 90.000,00 дин. на име ангажовања едукатора
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
пројекта Друштва за неговање културних и духовних
вредности „Етноарт“ из Инђије број 40-390/2015-II .
• 40/39- трошкови ангажовања едукатора и диригента
90.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Друштва за неговање културних и духовних вредности
„Етноарт“ из Инђије број 220-72479-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
888
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1051/2015-II
Дана:   26.август  2015. 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, 108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 6/15) и Уговора о додели средстава за суфинансирање
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из
Инђије број 40-633/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
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буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео
III Функција 820 – Услуге културе , Програм 13Развој културе,Шифра програма 1201, Економска
класификација 454, позиција 186 – Субвенције
предузећима – Пројекат 1- Суфинансирање текућих
расхода и издатака других субјеката у култури
,
одобравају се средства у износу од 144.000,00 дин. за
покриће трошкова транспорта ИТАКА АРТ центру
доо Инђија на основу Уговора о додели средстава за
суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА
АРТ центра ДОО из Инђије број 40-633/2015-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
889
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1057/2015 -II
Дана: 25.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској
организацији
цивилних
инвалида рата из Инђије за финансирање пројекта
“Редовна делатност“ у 2015. години, одобравају се
средства у висини 550,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. годину ,
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 38, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1019408-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                             Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1073/2015 -II
Дана: 21.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
      Р Е Ш Е Њ Е
1. Међуопштинској
организацији
цивилних
инвалида рата из Инђије за финансирање пројекта
“Редовна делатност“ у 2015. години, одобравају се
средства у висини 674,99 динара. Средства која се
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. годину , по Програму 3 – Локални
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 38, Економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1019408-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
891
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1074/2015 -II
Дана: 21. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине
Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
                                           Р Е Ш Е Њ Е
1.

Удружењу оболелих од мултипле склерозе

Број 12, страна број 550

Службени лист општина Инђија

Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о
додели средстава за реализацију пројекта “Заједно и
даље “ број 40-214/2015 -II за јул 2015. године, одобравају
се средства у висини 27.958,05 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 34,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
892
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1078/2015-II
Дана: 21. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине
Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Oпштинској организацији инвалида рада из
Инђије за финансирање пројекта “Финасијска потреба
за рад Oпштинске организације инвалида рада Инђија
“, одобравају се средства у висини 11.391,22 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 38, Економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1012582-34
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.

Уторак 20. октобар 2015.

893        
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1087/2015 -II
Дана: 25. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској
организацији
слепих
и
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације
пројекта
„Социјално-економска
заштита
слепих,
укључивање слепих у друштвене активности и
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 44.199,24
за јул 2015 године (материјални трошкови). Средства
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину , по Програму 11
- Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска
активност - 00003, Подршка социохуманитарним
организацијам , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, Позиција
34, Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 340-2245-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
                                                        Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
894
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1089/2015 -II
Дана: 25. август  2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке о
                                                              Председник                                                      ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                              лист општина Срема“, бр. 6/15),

Број 12, страна број 551

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу ратних војних инвалида општине
Инђија из Инђије а по основу Уговора о додели
средстава за реализацију пројекта Удружења ратних
војних инвалида општине Инђија из Инђије број
40-215/2015 -II , одобравају се средства у висини од
16.783,03 динар. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2015. годину ,
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 34, Економска класификација
- 481, Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1032388-77.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
895
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1093/2015-II
Дана: 19. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и чл. 3. 9. и 10.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год.
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм
15 – Локална самоуправа, Програмска активност
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 159.439,10
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност - 0602-0002 – Месна
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту – Месне заједнице;
позиција 82; економска класификација 483ѕ – Новчане
казне и пенали по решењу судова, за измирење пореза

Уторак 20. октобар 2015.

и доприноса из ранијих година Месне заједнице Нови
Карловци.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност - 0602-0002 – Месна
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту – Месне заједнице;
позиција 82; економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова, за измирење пореза
и доприноса из ранијих година Месне заједнице Нови
Карловци.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Инђија»
                                              Председник
                       Петар Филиповић, с.р.      
896
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1098/2015 -II
Дана: 21.  aвгуст  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за јул 2015.
године, одобравају се средства у висини 25.000,00
динара за материјалне трошкове.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. годину ,
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 34, Економска класификација
- 481, Дотације невладиним организацијама –
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             

Број 12, страна број 552

Службени лист општина Инђија

897
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1099/2015 -II
Дана: 19.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Омладинском савезуИнђија из Инђије за
финансирање пројекта “Школа рачунара“ у 2015. години,
одобравају се средства у висини 149.370,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 38,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1027843-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
898
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1117/2015 -II
Дана: 04.  септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија – пречишћен текст и Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Регионалном Радио СРЕМ из Руме по основу
Уговора број 401-38/2015-II за трошкова реализације

Уторак 20. октобар 2015.

пројекта „Инфо плус Инђија“ , одобравају се средства у
висини 230.000,00 динара задруги квартал 2015. године.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. годину , по Програму
15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, Програмска
активност - 0001, Функционисање локалне самоураве и
градских општина , Раздео 2, Функција 110 – Председник
општине и Општинско веће, Позиција 26, Економска
класификација - 423, Услуге по уговору
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
број 330-12000970-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
899
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1118/2015 -II
Дана: 21. август   2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Реформаторској хришћанској црквеној општини
из Марадика за финансирање пројекта “Замена столарије
на Реформаторској хришћанској цркви у Марадику“ у 2015.
години, одобравају се средства у висини 239.352,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2015. годину , по Програму 13
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ ,
Раздео 2, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице,
Позиција 39, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама-Верске заједнице.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 180-3181 ,210029474-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
         Председник                                                     
                                           Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
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900
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1127/2015 -II
Дана: 25.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
                                           Р Е Ш Е Њ Е
1. Eколошком удружењу за локални одрживи развој
из Инђије за финансирање пројекта “Етно кутак“ у 2015.
години, одобравају се средства у висини 43.479,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за
остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 160
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Позиција 38, Економска класификација - 481,
Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 180-3181210040582-06 код Alpha банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
901
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1152/2015 -II
Дана: 27.  август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10. Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 6/15),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу за заштиту ЗОО парка „Коки“ из
Инђије за финансирање пројекта “Унапређење рада ЗОО

Уторак 20. октобар 2015.

парка“ у 2015. години, одобравају се средства у висини
100.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину , по Програму 3 – Локални економски
развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале
невладине организације“ , Раздео 2, Функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Позиција 38, Економска класификација - 481,
Дотације невладиним организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 355-1136562-89.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
                                                              Председник                                                     
                                                 Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
902
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1155 /2015-II
Дана:   03. септембар 2015. 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 ,108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) а на основу Уговора о
додели средстава за реализацију програма Културно
уметничког друштва „ Иво Лола Рибар“ из Крчедина
број 40-394/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере
некласификоване на другом месту , Програм 13(
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 –
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву ,
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације
невладиним организацијама – Програми и пројекти у
области културе , одобравају се средства у износу од
50.000,00 дин. КУД „Иво Лола Рибар “ из Крчедин
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
програма Културно уметничког друштва „ Иво Лола
Рибар“ из Крчедина број 40-394/2015-II
40/65 трошкови превоза Куд-а на територији РС
50.000,00
2.

Уплата средстава извршиће се на текући рачун
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КУД „Иво Лола Рибар “ из Крчедина број 355-1024618-10.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
903
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1156 /2015-II
Дана:   28.август 2015. 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 ,108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) а на основу Уговора о
додели средстава за реализацију програма Културно
уметничког друштва „ Иво Лола Рибар“ из Крчедина
број 40-394/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере
некласификоване на другом месту , Програм 13( 1201) Развој културе, Програмска активност 0002 – Подстицаји
културном и уметничком ставралаштву , Економска
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области културе
, одобравају се средства у износу од 40.000,00 дин. КУД
„Иво Лола Рибар “ из Крчедин на основу Уговора о
додели средстава за реализацију програма Културно
уметничког друштва „ Иво Лола Рибар“ из Крчедина
број 40-394/2015-II 40/66 трошкови опремања сцене у
Дому културе
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КУД „Иво Лола Рибар “ из Крчедина број 355-1024618-10.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                                                                                 Председник
       Петар Филиповић, с.р.

Уторак 20. октобар 2015.
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