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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/2007 и 83/2014),
члана 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013,142/14, 68/15-др. Закон и 103/15) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија
–пречишћен текст («Службени лист општине Инђија» број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 20. јула 2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Завршни рачун буџета општине Инђија за 2015. годину са следећим подацима:
Укупно остварени текући приходи и примања (примања)
Укупно извршени текући расходи и издаци (издаци)
Разлика укупних примања и укупних издатака (суфицит)

1.698.962.587,22
1.650.171.547,34
48.791.039,88

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. год. (Образац 2) утврђен је
вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу од 48.791.039,88 динара.
Суфицит из средстава буџета Општине износи 45.207.039,88 динара, а суфицит индиректних корисника
износи 3.584.000,00 динара.
Члан 3.
Утврђени буџетски суфицит у износу од 48.791.039,88 динара преноси се у 2016. годину и распоредиће се
Одлуком о ребалансу буџета Општине Инђија за 2016. годину.
Члан 4.
У Билансу стања на дан 31. 12. 2015. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 8.831.867.000,00
динара, и укупна пасива у износу од 8.831.867.000,00 динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године
(Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 17.046.000,00 динара и укупни издаци у износу
од 530.850.000,00 динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 4) салдо
готовине на крају године у износу од 207.258.000,00 динара.
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Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 5) укупна
разлика између текућих прихода и примања и извршених текућих расхода и издатака износи 48.791.000,00 динара
(вишак новчаних примања).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Инђија садржи:
1) Биланс стања на дан 31. 12. 2015. год;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01. јануара до 31. децембра 2015. год.;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01. 01. до 31. 12. 2015. год.;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2015. год.;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2015. год.;
6) Извештај о извршењу буџета за период од 01. 01. до 31. 12. 2015. године који садржи планиране и
остварене текуће приходе и примања – по изворима, као и планиране текуће расходе и издатке по наменама
и корисницима, исказане у табеларном прегледу који је саставни део ове Одлуке, као и образложење
одступања између одобрених средстава и извршења;
7) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита, усаглашених
са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1. до 8. овог члана.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:400-10/2016-I                                                                                  
Дана: 20.јула 2016.године                                                                                              
Инђија
-------------------------

Председник
Милан Предојевић с.р.
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На основу члана 62. став 5. Закона о
пољопривредном земљишту (‘’Службени гласник, РС’’,
број 62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015) и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Инђија – преч. текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
дана 20. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ
ЈЕ ПРЕДМЕТ КОРИШЋЕЊА БЕЗ  ПРАВНОГ
ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише поступак скидања
усева са пољопривредног земљишта у државној својини
којим располаже и управља Република Србија преко
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (у даљем тексту: Министарство), а које се налази
на територији општине Инђија, услед коришћења истог
без правног основа.
Члан 2.
Скидање усева обавља се на парцелама у
својини Републике Србије којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства, које су
обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Инђија за текућу
годину.
Скидање усева врши се као мера обезбеђења
наплате накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног основа.
Скидање усева врши се из разлога што би
протеком времена дошло до скидања усева од стране
узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде
за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини.
Члан 3.
Скидање усева за сваки конкретни случај
узурпације врши се на основу Одлуке о приступању
скидања усева, коју доноси Председник општине
на предлог Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини општине Инђија (у даљем тексту:
Комисија).
Одлука из става 1. овог члана садржи податке о:
- пољопривредном земљишту (кат. парцеле, број
ПЛ/ЛН, површина, потес,катастарска општина),
- усеву,
- узурпатору,
- начину избора извршиоца са којим ће се
закључити уговор о скидању усева,
- трошковима скидања усева,
- рок за плаћања накнаде за бесправно коришћење
пољопривредног земљишта и достављање доказа да
су измирени сви трошкови који су настали у вези са
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скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а
који су настали као последица узурпације земљишта,
- начину ангажовања геометра са одговарајућом
лиценцом, и др.
У складу са Одлуком о приступању скидања
усева Председник општине, са изабраним извршиоцем
услуге, закључује Уговор о скидању усева и превозу на
складиштење, а са овлашћеним складиштаром Уговор о
условима складиштења.
Члан 4.
Спровођење Одлуке о приступању скидања
усева и извршење Уговора о скидању усева и Уговора о
складиштењу прати Комисија.
Скидање усева врши се у присуству:
1.овлашћених лица МУП-а,
2.представника геодетске организације са
лиценцом за рад,
3.републичког пољопривредног инспектора,
4.једног члана Комисије.
Члан 5.
Пожњевени-убрани усеви складиште се у
регистрованим складиштима, према прописима о
складиштењу и чувању пољопривредних производа.
Ускладиштени усеви биће предати лицима која,
у року који је одредио Председник општине, докажу
да су власници ускладиштених усева, да су измирили
обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење
пољопривредног земљишта и да су измирили све
трошкове који су настали у вези са скидањем усева,
складиштењем, чувањем и слично, а који су настали као
последица узурпације земљишта.
Уколико у року који је одредио Председник
општине, нико не пружи доказ да је власник усева и
да је измирио обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини, исти ће бити продати по тржишним условима.
Продаја ускладиштених усева врши се јавно на
основу Одлуке коју доноси Председник општине, а
поступак јавне продаје спроводи Комисија.
Средстава остварена од продаје скинутог усева,
по одбитку трошкова скидања усева, распоредиће
се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном
земљишту.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општина Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:320-284/2016-I                                                        
Дана:20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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На основу члана 5. став 3. а у вези члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), и члана 37. став 1. тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 20. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ИНЂИЈА  ЈП
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „ Водовод и канализација“
Инђија ЈП („Службени лист општине Инђија“, број 7/13,
14/13 и 1/15), у члану 3. став 1. брише се тачка и додају
се речи: „матични број 08027536.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка 3. реч: „веће“, замењује се
речју: „велике“.
Тачка 10. брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
достави Оснивачу ради давања сагласности, у року
утврђеним законом.
Годишњи
односно
трогодишњи
програм
пословања Јавног предузећа, доноси се и доставља
Оснивачу ради давања сагласности, у роковима
прописаним законом.
Јавно предузеће дужно је да дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја и
годишњи односно трогодишњи програм пословања
усклади са законом и програмским и планским актима
Оснивача.“
Члан 5.
У члану15. став 1. речи: „80% Оснивачу, 15%
за резерве и повећање капитала и 5% за друге намене
у складу са актима Јавног предузећа“, замењују се
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речима: „60% Оснивачу, 30% за резерве и повећање
капитала и 10% за друге намене у складу са актима
Јавног предузећа.“
Став 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.“
Члан 6.
Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да користи средства из
буџета (субвенције, или друга средства), с тим да је
дужно да за та средства предложи посебан програм који
садржи намену и динамику коришћења тих средстава.
Посебан програм из става 1. овог члана, сматра се
донетим када на њега сагласност да Оснивач.“
Члан 7.
У члану 20. став 1. брише се.
Члан 8.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Један члан Надзорног одбора је председник, а
један члан именује се из реда запослених на начин и по
поступку који је утврђен статутом Јавног предузећа, с
тим да Надзорни одбор, директор и извршни директор,
не могу предлагати представника
запослених у
Надзорном одбору.“
Члан 9.
Члан 22. мења се и гласи:
„За председника и члана надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
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(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програм за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада
Републике Србије.
Представник запослених у Надзорном одбору,
поред услова из става 1. овог члана, мора испуњавти и
следеће :
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских
извештаја предузећа у последњих пет година;
2. да није члан политичке странке.“
Члан 10.
У члану 23. став 2. мења се и гласи:.
„Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.“
Став 3. брише се.
Члан 11.
У члану 24. брише се тачка и додају се речи које
гласе: “а најдуже шест месеци.“
Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја уз сагласност Оснивача, и одговоран
је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог
члана, уз сагласност Оснивача;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
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7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну
сагласност Оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.“
Члан 13.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана,
критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује
Влада Републике Србије.“
Став 3. брише се.
Члан 14.
У члану 27. став 3. мења се и гласи:
„Директор јавног предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Директор јавног предузећа, не може имати
заменика.“
Члан 15.
Члан 28. мења се и гласи:
„За директора јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
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здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора јавног предузећа.“
Члан 16.
У члану 29. став 1 . тачка 5. мења се и гласи:
„5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;“
После тачке 7. додају се тачке 8. 9. 10. 11. и 12.
које гласе:
„8. предлаже годишњи односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за његово спровођење;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике јавног предузећа у скупштину
друштва капитала, чији је једини власник јавно
предузеће, уз сагласност Оснивача;
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
12. доноси акт о систематизацији;“
Досадашња тачка 8. постаје тачка 13.
Члан 17.
После члана 29. додаје се нови члан 29а. и 29б.
који гласе:
„Члан 29а.
За извршног директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у јавном предузећу;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
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(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Члан 29б.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом предузећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у
јавном предузећу и не може имати заменика.
За свој рад извршни директор одговара директору,
за обављње послова у оквиру овлашћења, које му је
одредио директор.“
Члан 18.
Члан 30. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана, подзаконским актом
утврђује Влада Републике Србије
Акт о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.“
Члан 19.
гласи:

У члану 31. после става 2. додаје се став 3. који

„Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од тридесет дана од дана подношења
оставке или разрешења.“
Члан 20.
Члан 32. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа подноси Општинско веће или Надзорни одбор
Јавног предузећа преко Општинског већа.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору,
који има право да се у року од двадесет дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
По пружању могућности директору да се изјасни
о предлогу за разрешење и утврђивању потребних
чињеница, Општинско веће предлаже Оснивачу,
доношење одговарајућег решења.
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Против решења о разрешењу
жалба није
допуштена, а може се водити управни спор.“
Члан 21.
После члана 32. додаје се нови члан 32а. и 32б.
који гласе:
„Члан 32а.
Директор се разрешава пре истека периода на који
је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа из члана 28. ове одлуке;
2. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Члан 32б.
Директор јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, у делу који се
односи на зараде или запошљавање;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере
образаца за контролу обрачуна и исплате зараде;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или
не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из
извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“
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Члан 22.

Члан 34. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу, али не дуже од једне
године, и исти мора испуњавати услове прописане за
именовање директора јавног предузећа.
.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа.“
Члан 23.
Члан 38. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да обезбеди јавност у
свом раду.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“
Члан 24.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног
предузећа и друге опште акте, усагласи са овом Одлуком
и законом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-245/2016-I                                                                   
Дана:20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

Број 14, страна број 734

Службени лист општина Инђија

931
На основу члана 5. став 3. а у вези члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), и члана 37. став 1. тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана, 20. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЈП ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Дирекције
за изградњу општине Инђија ЈП Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 7/13 и 1/15), у члану 3.
став 1. брише се тачка и додају се речи: „матични број
08027536.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка 3. реч: „веће“, замењује се
речју: „велике“.
Тачка 9. брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 4.
Члан 12. брише се.
Члан 5.
Члан 14. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
достави Оснивачу ради давања сагласности, у року
утврђеним законом.
Годишњи
односно
трогодишњи
програм
пословања Јавног предузећа, доноси се и доставља
Оснивачу ради давања сагласности, у роковима
прописаним законом.
Јавно предузеће дужно је да дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја и
годишњи односно трогодишњи програм пословања
усклади са законом и програмским и планским актима
Оснивача.“
Члан 6.
У члану 16. став 1.речи: „80% Оснивачу, 15%
за резерве и повећање капитала и 5% за друге намене
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у скалду са актима Јавног предузећа“, замењују се
речима: „60% Оснивачу, 30% за резерве и повећање
капитала и 10% за друге намене у скалду са актима
Јавног предузећа“,
Став 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.“
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да користи средства из
буџета (субвенције, или друга средства), с тим да је
дужно да за та средства предложи посебан програм који
садржи намену и динамику коришћења тих средстава.
Посебан програм из става 1. овог члана, сматра се
донетим када на њега сагласност да Оснивач.“
Члан 8.
У члану 21. став 1. брише се.
Члан 9.
У члану 22. став 2. мења се и гласи:
„Један члан Надзорног одбора је председник, а
један члан именује се из реда запослених на начин и по
поступку који је утврђен статутом Јавног предузећа, с
тим да Надзорни одбор, директор и извршни директор,
не могу предлагати представника
запослених у
Надзорном одбору.“
Члан 10.
Члан 23. мења се и гласи:
„За председника и члана надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
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(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програм за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада
Републике Србије.
Представник запослених у Надзорном одбору,
поред услова из става 1. овог члана, мора испуњавти и
следеће :
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских
извештаја предузећа у последњих пет година;
2. да није члан политичке странке.“
Члан 11.
У члану 24. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
Став 3. брише се.“

Члан 12.
У члану 25. брише се тачка и додају се речи које
гласе: „а најдуже шест месеци.“
Члан 13.
Члан 26. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја уз сагласност Оснивача, и одговоран
је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог
члана, уз сагласност Оснивача;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;

Среда 20.јул.2016.

5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну
сагласност Оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.“
Члан 14.
У члану 27. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана,
критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује
Влада Републике Србије.“
Став 3. брише се.
Члан 15.
У члану 28. став 3. мења се и гласи:
„ Директор јавног предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„ Директор јавног предузећа, не може имати
заменика.“
Члан 16.
Члан 29. мења се и гласи:
„За директора јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
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9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора јавног предузећа.“

Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом предузећа.

Члан 17.

Извршни директор мора бити у радном односу у
јавном предузећу и не може имати заменика.

У члану 30. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
„5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;“
После тачке 7. додају се тачке 8. 9. 10. 11. и 12.
које гласе:
„8. предлаже годишњи односно трогодишњи програм
пословања, и одговоран је за његово спровођење;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике јавног предузећа у скупштину
друштва капитала, чији је једини власник јавно
предузеће, уз сагласност Оснивача;
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
12. доноси акт о систематизацији;“
Досадашња тачка 8. постаје тачка 13.
Члан 18.
После члана 30. додаје се нови члан 30а. и 30б.
који гласе:
„Члан 30а.
За извршног директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
6. да има три године радног искуства на пословима
за које ће бити задужен у јавном предузећу;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и то:

Члан 30б.

За свој рад извршни директор одговара директору,
за обављње послова у оквиру овлашћења, које му је
одредио директор.“
Члан 19.
Члан 31. мења се и гласи
„Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана, подзаконским
актом утврђује Влада Републике Србије Акт о исплати
стимулације директора и извршног директора доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.“
Члан 20.
У члану 32. после става 2. додаје се став 3. који
гласи:
„Поступак за именовање директора покреће се шест
месеци пре истека периода на који је именован,односно
у року од тридесет дана од дана подношења оставке или
разрешења.“
Члан 21.
Члан 33. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Општинско веће или Надзорни одбор Јавног
предузећа преко Општинског већа.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору,
који има право да се у року од двадесет дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
По пружању могућности директору да се изјасни
о предлогу за разрешење и утврђивању потребних
чињеница, Општинско веће предлаже Оснивачу,
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доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу
жалба није
допуштена, а може се водити управни спор.“
Члан 22.
После члана 33. додаје се нови члан 33а. и 33б.
који гласе:
„Члан 33а.
Директор се разрешава пре истека периода на који
је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа из члана 29. ове одлуке;
2. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Члан 33б.
Директор јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, у делу који се
односи на зараде или запошљавање;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере
образаца за контролу обрачуна и исплате зараде;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или
не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из
извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“

Среда 20.јул.2016.
Члан 23.

Члан 35. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу, али не дуже од једне
године, и исти мора испуњавати услове прописане за
именовање директора јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа.“
Члан 24.
Члан 39. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да обезбеди јавност у
свом раду.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“
Члан 25.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног
предузећа и друге опште акте, усагласи са овом Одлуком
и законом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-246/2016-I
Дана:20. јула 2016.године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------

932
На основу члана 5. став 3. а у вези члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), и члана 37. став 1. тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
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дана 20. јула 2016. године, донела је
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Члан 6.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да користи средства из
буџета (субвенције, или друга средства), с тим да је
дужно да за та средства предложи посебан програм који
садржи намену и динамику коришћења тих средстава.

Члан 1.

Посебан програм из става 1. овог члана, сматра се
донетим када на њега сагласност да Оснивач.“

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 7/13, 14/13 и 1/15), у члану
3. став 1. брише се тачка и додају се речи: “матични број
08027536.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка 3. реч: “веће“, замењује се
речју: “велике“.
Тачка 10. брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
достави Оснивачу ради давања сагласности, у року
утврђеним законом.
Годишњи
односно
трогодишњи
програм
пословања Јавног предузећа, доноси се и доставља
Оснивачу ради давања сагласности, у роковима
прописаним законом.
Јавно предузеће дужно је да дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја и
годишњи односно трогодишњи програм пословања
усклади са законом и програмским и планским актима
Оснивача.“
Члан 5.
У члану15. став 1. речи: „80% Оснивачу, 15%
за резерве и повећање капитала и 5% за друге намене
у складу са актима Јавног предузећа“, замењују се
речима: „50% Оснивачу, 40% за резерве и повећање
капитала и 10% за друге намене у складу са актима
Јавног предузећа.“
Став 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.“

Члан 7.
У члану 20. став 1. брише се.
Члан 8.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Један члан Надзорног одбора је председник, а
један члан именује се из реда запослених на начин и по
поступку који је утврђен статутом Јавног предузећа, с
тим да Надзорни одбор, директор и извршни директор,
не могу предлагати представника
запослених у
Надзорном одбору.“
Члан 9.
Члан 22. мења се и гласи:
„За председника и члана надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програм за
додатно стручно усавршавање који утврђује утврђује
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Влада Републике Србије.

11. врши друге послове у складу са законом и статутом.

Представник запослених у Надзорном одбору,
поред услова из става 1. овог члана, мора испуњавти и
следеће:
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских
извештаја предузећа у последњих пет година;
2. да није члан политичке странке.“

Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.“

Члан 10.
У члану 23. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
Став 3. брише се.“
Члан 11.
У члану 24. брише се тачка и додају се речи које
гласе: “а најдуже шест месеци.“
Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја уз сагласност Оснивача, и одговоран
је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог
члана, уз сагласност Оснивача;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну
сагласност Оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;

Члан 13.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана,
критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује
Влада Републике Србије.“
Став 3. брише се.
Члан 14.
У члану 27. став 3. мења се и гласи:
„Директор јавног предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Директор јавног предузећа, не може имати
заменика.“
Члан 15.
Члан 28. мења се и гласи:
„За директора јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
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и други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора јавног предузећа.“
Члан 16.
У члану 29. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
„5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;“
После тачке 7. додају се тачке 8. 9. 10. 11. и 12.
које гласе:
„8. предлаже годишњи односно трогодишњи програм
пословања, и одговоран је за његово спровођење;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике јавног предузећа у скупштину
друштва капитала, чији је једини власник јавно
предузеће, уз сагласност Оснивача;
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
12. доноси акт о систематизацији;“
Досадашња тачка 8. постаје тачка 13.

Члан 17.
После члана 29. додаје се нови члан 29а. и 29б.
који гласе:
„Члан 29а.
За извршног директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у јавном предузећу;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Члан 29б.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом предузећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у
јавном предузећу и не може имати заменика.
За свој рад извршни директор одговара директору,
за обављње послова у оквиру овлашћења, које му је
одредио директор.“
Члан 18.
Члан 30. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана, подзаконским
актом утврђује Влада Републике Србије Акт о исплати
стимулације директора и извршног директора доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.“
Члан 19.
гласи:

У члану 31. после става 2. додаје се став 3. који

„Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од тридесет дана од дана подношења
оставке или разрешења.“
Члан 20.
Члан 32. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа подноси Општинско веће или Надзорни одбор
Јавног предузећа преко Општинског већа.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору,
који има право да се у року од двадесет дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
По пружању могућности директору да се изјасни
о предлогу за разрешење и утврђивању потребних
чињеница, Општинско веће предлаже Оснивачу,
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу
жалба није
допуштена, а може се водити управни спор.“
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Члан 21.
После члана 32. додаје се нови члан 32а. и 32б.
који гласе:
„Члан 32а.
Директор се разрешава пре истека периода на који
је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа из члана 28. ове одлуке;
2. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Члан 32б.
Директор јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, у делу који се
односи на зараде или запошљавање;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере
образаца за контролу обрачуна и исплате зараде;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или
не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из
извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“
Члан 22.
Члан 34. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног предузећа
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по спроведеном јавном конкурсу, али не дуже од једне
године, и исти мора испуњавати услове прописане за
именовање директора јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа.“
Члан 23.
Члан 38. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да обезбеди јавност у
свом раду.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“
Члан 24.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног
предузећа и друге опште акте, усагласи са овом Одлуком
и законом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-247/2016-I
Дана:20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------933
На основу члана 5. став 3. а у вези члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), и члана 37. став 1. тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
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дана 20. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНГАС“ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
предузећа “Ингас“ Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 7/13 и 1/15), у члану 2. после речи:
„системом за природни гас“, додају се речи: „снабдевање
природним гасом,“.
Члан 2.
У члану 3.став 1. брише се тачка и додају се речи:
„матични број 08027536.“
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Став 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.“
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да користи средства из
буџета (субвенције, или друга средства), с тим да је
дужно да за та средства предложи посебан програм који
садржи намену и динамику коришћења тих средстава.
Посебан програм из става 1. овог члана, сматра се
донетим када на њега сагласност да Оснивач.“
Члан 8.
У члану 20. став 1. брише се.

Члан 3.

Члан 9.

У члану 8. став 1. тачка 3. реч: „веће“, замењује се
речју: „велике“.
У тачки 4. на крају текста уместо тачке, ставља се
зарез и додају речи: „као и на цене енергената у делатности
снабдевања природним гасом, са калкулацијом;“
Тачка 9. брише се.

У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Један члан Надзорног одбора је председник, а
један члан именује се из реда запослених на начин и по
поступку који је утврђен статутом Јавног предузећа, с
тим да Надзорни одбор, директор и извршни директор,
не могу предлагати представника
запослених у
Надзорном одбору.“

Члан 4.

Члан 10.

У члану 10. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
достави Оснивачу ради давања сагласности, у року
утврђеним законом.
Годишњи
односно
трогодишњи
програм
пословања Јавног предузећа, доноси се и доставља
Оснивачу ради давања сагласности, у роковима
прописаним законом.
Јавно предузеће дужно је да дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја и
годишњи односно трогодишњи програм пословања
усклади са законом и програмским и планским актима
Оснивача.“
Члан 6.
У члану 15. став 1. речи: „80% Оснивачу, 15% за
резерве и увећање капитала и 5% за друге намене у складу
са актима Јавног предузећа“, замењују се речима: „60%
Оснивачу, 30% за резерве и увећање капитала и 10% за
друге намене у складу са актима Јавног предузећа.“

Члан 22. мења се и гласи:
„За председника и члана надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Председник и чланови надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програм за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада
Републике Србије.
Представник запослених у Надзорном одбору,
поред услова из става 1. овог члана, мора испуњавти и
следеће:
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских
извештаја предузећа у последњих пет година;
2. да није члан политичке странке.“
Члан 11.
У члану 23. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
Став 3. брише се.“
Члан 12.
У члану 24. брише се тачка и додају се речи које
гласе: “а најдуже шест месеци.“
Члан 13.
Члан 25. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја уз сагласност Оснивача, и одговоран
је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог
члана, уз сагласност Оснивача;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну
сагласност Оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
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покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.“
Члан 14.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана,
критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује
Влада Републике Србије.“
Став 3. брише се.
Члан 15.
У члану 27.став 3. мења се и гласи:
„ Директор јавног предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.

После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Директор јавног предузећа, не може имати
заменика“
Члан 16.
Члан 28. мења се и гласи:
„За директора јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
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(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора јавног предузећа.“
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Члан 29б.

Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом предузећа.

Члан 17.

Извршни директор мора бити у радном односу у
јавном предузећу и не може имати заменика.

У члану 29. став 1 .тачка 5. мења се и гласи:
„5. предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;“

За свој рад извршни директор одговара директору,
за обављње послова у оквиру овлашћења, које му је
одредио директор.“
Члан 19.

После тачке 7. додају се тачке 8. 9. 10.11. и 12.
које гласе:
„8. предлаже годишњи односно трогодишњи програм
пословања, и одговоран је за његово спровођење;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике јавног предузећа у скупштину
друштва капитала, чији је једини власник јавно
предузеће, уз сагласност Оснивача;
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
12. доноси акт о систематизацији;“
Досадашња тачка 8. постаје тачка 13.

Члан 30. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију.

Члан 18.

Члан 20.

После члана 29. додаје се нови члан 29а. и 29б.
који гласе:
„Члан 29а.
За извршног директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у јавном предузећу;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана, подзаконским
актом утврђује Влада Републике Србије Акт о исплати
стимулације директора и извршног директора доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.“

гласи:

У члану 31. после става 2. додаје се став 3. који

„ Поступак за именовање директора покреће
се шест месеци пре истека периода на који је
именован,односно у року од тридесет дана од дана
подношења оставке или разрешења.“
Члан 21.
Члан 32. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа подноси Општинско веће или Надзорни одбор
Јавног предузећа преко Општинског већа.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору,
који има право да се у року од двадесет дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
По пружању могућности директору да се изјасни
о предлогу за разрешење и утврђивању потребних
чињеница, Општинско веће предлаже Оснивачу ,
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу
жалба није
допуштена, а може се водити управни спор.“
Члан 22.
После члана 32. додаје се нови члан 32а. и 32б.
који гласе:
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„Члан 32а

Члан 24.

Директор се разрешава пре истека периода на који
је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа из члана 28. ове одлуке;
2. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.

Члан 38. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да обезбеди јавност у
свом раду.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1.
радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“

Члан 32б.
Директор јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, у делу који се
односи на зараде или запошљавање;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере
образаца за контролу обрачуна и исплате зараде;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или
не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из
извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“
Члан 23.
Члан 34. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу, али не дуже од једне
године, и исти мора испуњавати услове прописане за
именовање директора јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа.“

Члан 25.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног
предузећа и друге опште акте, усагласи са овом Одлуком
и законом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-248/2016-I                                                                            
Дана:20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------934
На основу члана 5. став 3. а у вези члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16), и члана 37. став 1. тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 20. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
И ОДРЖАВАЊЕ  ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
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предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање
депонија „Ингрин“ Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 7/13, 15/13 и 1/15), у члану 2. став 1. брише
се тачка и додају се речи: “матични број 08027536.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка 3. реч: “веће“, замењује
се речју: “велике“.
Тачка 10. брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
достави Оснивачу ради давања сагласности, у року
утврђеним законом.
Годишњи
односно
трогодишњи
програм
пословања Јавног предузећа, доноси се и доставља
Оснивачу ради давања сагласности, у роковима
прописаним законом.
Јавно предузеће дужно је да дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја и
годишњи односно трогодишњи програм пословања
усклади са законом и програмским и планским актима
Оснивача.“
Члан 5.
У члану 15. став1. речи: „80% Оснивачу, 15% за
резерве и повећање капитала и 5% за друге намене у
скалду са актима Јавног предузећа“,замењују се речима:
„60% Оснивачу, 30% за резерве и повећање капитала
и 10% за друге намене у скалду са актима Јавног
предузећа.“
Став 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да уплати у буџет
Оснивача, део остварене добити, по завршном рачуну за
претходну годину.“
Члан 6.
Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да користи средства из
буџета (субвенције, или друга средства), с тим да је
дужно да за та средства предложи посебан програм који
садржи намену и динамику коришћења тих средстава.“
Посебан програм из става 1. овог члана, сматра се
донетим када на њега сагласност да Оснивач.
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Члан 7.
У члану 20. став 1. брише се.
Члан 8.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Један члан Надзорног одбора је председник, а
један члан именује се из реда запослених на начин и по
поступку који је утврђен статутом Јавног предузећа, с
тим да Надзорни одбор, директор и извршни директор,
не могу предлагати представника
запослених у
Надзорном одбору.“
Члан 9.
Члан 22. мења се и гласи:
„За председника и члана надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни
су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програм за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада
Републике Србије.
Представник запослених у Надзорном одбору,
поред услова из става 1. овог члана, мора испуњавти и
следеће :
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских
извештаја предузећа у последњих пет година;
2. да није члан политичке странке.“
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Члан 10.
У члану 23. став 2. мења се и гласи:.
„Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.“
Став 3. брише се.
Члан 11.
У члану 24. брише се тачка и додају се речи које
гласе:“а најдуже шест месеци.“
Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја уз сагласност Оснивача, и одговоран
је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог
члана, уз сагласност Оснивача;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну
сагласност Оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.“
Члан 13.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
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„Висину накнаде из става 1. овог члана,
критеријуме и мерила за њено утврђивање, одређује
Влада Републике Србије.“
Став 3. брише се.
Члан 14.
У члану 27. став 3. мења се и гласи:
„Директор јавног предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„ Директор јавног предузећа, не може имати
заменика.“
Члан 15.
Члан 28. мења се и гласи:
„За директора јавног предузећа, може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора јавног предузећа.“
Члан 16.
У члану 29. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
„5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;“
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После тачке 7. додају се тачке 8. 9. 10. 11. и 12.
које гласе:
„8. предлаже годишњи односно трогодишњи програм
пословања, и одговоран је за његово спровођење;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике јавног предузећа у скупштину
друштва капитала, чији је једини власник јавно
предузеће, уз сагласност Оснивача;
11. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
12. доноси акт о систематизацији;“
Досадашња тачка 8. постаје тачка 13.
Члан 17.

Члан 18.
Члан 30. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана, подзаконским
актом утврђује Влада Републике Србије Акт о исплати
стимулације директора и извршног директора доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.“
Члан 19.

После члана 29. додаје се нови члан 29а. и 29б.
који гласе:
„Члан 29а.
За извршног директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. овог члана;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у јавном предузећу;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са за
коном којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Члан 29б.
Јавно предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом предузећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у
јавном предузећу и не може имати заменика.
За свој рад извршни директор одговара директору,
за обављње послова у оквиру овлашћења, које му је
одредио директор.“
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гласи:

У члану 31. после става 2. додаје се став 3. који

„Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од тридесет дана од дана подношења
оставке или разрешења.“
Члан 20.
Члан 32. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа подноси Општинско веће или Надзорни одбор
Јавног предузећа преко Општинског већа.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору,
који има право да се у року од двадесет дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
По пружању могућности директору да се изјасни
о предлогу за разрешење и утврђивању потребних
чињеница, Општинско веће предлаже Оснивачу,
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу
жалба није
допуштена, а може се водити управни спор.“
Члан 21.
После члана 32. додаје се нови члан 32а. и 32б.
који гласе:
„Члан 32а.
Директор се разрешава пре истека периода на који
је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа из члана 28. ове одлуке;
2. јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним
законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
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дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању
одлука и организовању послова у јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Члан 32б.
Директор јавног предузећа може бити разрешен
пре истека периода на који је именован уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, у делу који се
односи на зараде или запошљавање;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере
образаца за контролу обрачуна и исплате зараде;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или
не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из
извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“
Члан 22.
Члан 34. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се
именовати до именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу, али не дуже од једне
године, и исти мора испуњавати услове прописане за
именовање директора јавног предузећа.
.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа.“
Члан 23.
Члан 38. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да обезбеди јавност у
свом раду.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет
страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора,
директора и извршних директора;
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2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“
Члан 24.
Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног
предузећа и друге опште акте, усагласи са овом Одлуком
и законом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-249/2016-I
Дана:20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------935
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20.јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЗА
2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“  јп ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измене и допуну Програма
пословања за 2016. годину Јавног предузећа за
дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија броj: 1211/1, у
тексту који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на
седници одржаној 12.јула 2016. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
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општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-19/2016-I      
Дана,20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------936
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Управни одбор Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија именован Решењем Скупштине
општине Инђија, „Службени лист општине Инђија“
број:7/12, у следећем саставу:
1.Нинослав Јовановић - председник,
2.Јелена Милошевић – заменик председника,
3.Тања Механџић – члан,
4.Зорана Радуловић – члан,
5.Анђелка Кркобабић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-250/2016-I
Дана:20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

Среда 20.јул.2016.

937
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ДУНАВ“ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија именују се:
1.Драгана Татић – за председника,
2.Никола Дошен –за заменика председника,
3.Мирослав Милаковић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
4.Анђелка Кркобабић - за члана,
5.Зорана Радуловић - за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-251/2016-I
Дана:20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------938
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),

Број 14, страна број 751

Службени лист општина Инђија

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Надзорни одбор Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија, именован Решењем Скупштине
општине „Службени лист општине Инђија“ број:7/12
због истека мандата у следећем саставу:
1.Александра Санчанин - председник,
2.Мирјана Братић - члан,
3.Милијана Дражић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-252/2016-I
Дана:20. јула2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

Среда 20.јул.2016.

2.Олга Пејаковић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.Милијана Дражић - за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:02-253/2016-I
Дана:20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------940
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је

939
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је

Разрешава се Управни одбор Установе „Културни
центар“ Инђија, именован Решењем Скупштине
општине Инђија „Службени лист општине Инђија“
број:7/12, због истека мандата у следећем саставу:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора Центра за социјални
рад „Дунав“ Инђија именују се:
1.Никола Грковић – за председника,

I

1.Александра Милићевић - председник,
2.Немања Грбић – заменик председника,
3.Марина Цветковић – члан,
4.Јованка Миљковић – члан,
5.Виолета Рилак – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу

Број 14, страна број 752

Службени лист општина Инђија

општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-254/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------941
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

Среда 20.јул.2016.

942
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Надзорни одбор Установе „Културни
центар“ Инђија, именован Решењем Скупштине
општине Инђија „Службени лист општине Инђија“
број:7/12, због истека мандата и то:
1.Љубомир Зорић - председник,
2.Анка Брдар - члан,
3.Надица Пеовић - Јанковић - члан.

I

II

У састав Управног одбора Установе „Културни
центар“ Инђија именују се:

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

1.Петер Безовник – за председника,
2.Богдан Гршић –за заменика председника,
3.Соња Којчин – за члана,
4.Бобан Кантар - за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
5.Надица Пеовић Јанковић – за члан.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-255/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-256/2016-I
Дана: 20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------943
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР“ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора Установе „Културни

Број 14, страна број 753

Службени лист општина Инђија

центар“ именују се:

Среда 20.јул.2016.

општине Инђија“.

1.Николина Маркош– за председника,
2.Соња Јовановић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.Виолета Рилак - за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-257/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------944
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Управни одбор Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија именован Решењем
Скупштине општине Инђија „Службени лист општине
Инђија“ број:7/12 и 18/15, у следећем саставу:
1.Весна Ковачевић - председник,
2.Александра Котур – заменик председника,
3.Весна Зурковић – члан,
4.Бранислава Танасић – члан,
5.Смиљана Гагић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-258/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------945
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Управног одбора Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија именују се:
1.Перица Сабов – за председника,
2.Радомир Зубац –за заменика председника,
3.Тихомир Вукосављевић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
4.Весна Степановић – за члана,
5.Зорица Кнежевић – за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у «Службеном листу

Број 14, страна број 754

Службени лист општина Инђија

општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-259/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------946
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Надзорни одбор Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија, именован Решењем
Скупштине општине „Службени лист општине Инђија“
број:7/2012, због истека мандата и то:
1.Вера Бабић- председник,
2.Татјана Стокић- члан,
3.Зорица Црногорац - члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-260/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------947
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91,71/94 и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13 – пречишћен
текст),

Среда 20.јул.2016.

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија именују се:
1.Селена Поповић– за председника,
2.Јован Јеличић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
3.Бранислава Танасић - за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-261/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------948
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05)
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија
– пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/13), и члана 9. Одлуке о осниванју Туристичке
организације („Службени лист општине Срема,
бр.10/2005)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У

састав

Управног

одбора

Туристичке

Број 14, страна број 755

Службени лист општина Инђија
II

организације општине Инђија именују се:
1.Бранислав Пошмуга, за члана
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Среда 20.јул.2016.

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

2. Слађана Судар, за члана.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Управног одбора Туристичке организације.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:02-262/2016-I
Дана:20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------949
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
09/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Надзорни одбор Туристичке
организације општине Инђија, именован Решењем
Скупштине општине „Службени лист општине Инђија“
број:7/12, у следећем саставу:
1.Јасминка Спахић - председник,
2.Марија Чоловић - члан,
3.Слађана Судар - члан.

Број:02-263/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

950
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94 и 79/05) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У састав Надзорног одбора
организације општине Инђија именују се:

Туристичке

1. Ђорђе Николић – за председника,
2. Љубомир Ранисављевић – за члана,
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
3. Борис Пашко, - за члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-264/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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951
На основу члана 34. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 20. јула 2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА

Среда 20.јул.2016.

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 20.јула 2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА
I
Образује се Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија (у даљем тексту: Комисија).

I

Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.

Разрешава се Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Инђија и то:

Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године:

1. Владимир Алишић – председник,
2. СандраНиколић – члан,
3.Александра Котур – члан,
4.Славко Аћимовић – члан,
5. Синиша Вукосављевић - члан,
6. Слободан Кртенић – члан,
7. Мирко Дубајић – члан,
8. Милорад Кантар – члан,
9. Саша Миливојевић - члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-265/2016-I
Дана: 20. јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------952
На основу члана 34. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13),

II
се:

У састав Комисије из тачке I овог Решења именују

1.Никола Малић - за председника
2.Марко Иваниш – за члана
3.Богдан Чинку – за члана
4.Александар Огњановић – за члана
5.Јелена Јојић – за члана.
III
Задатак Комисије је да прегледа све приспеле
пријаве по Јавном конкурсу за избор директора
јавног предузећа, да донесе закључак о одбацивању
неблаговремених, неразумљивих пријава, као и
пријава уз које нису приложени сви потребни докази,
да састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак, да спроведе изборни поступак међу
кандидатима који испуњавају услове – оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина према
мерилима за именовање директора јавног предузећа која
прописује Влада Републике Србије, да утврди резултате
кандидата према мерилима, да састави ранг листу са
највише три кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора, да ранг листу и
записник о спроведеном изборном поступку достави
надлежном органу општине Инђија-Општинској
управи, ради припреме предлога акта о именовању
првог кандидата са ранг листе.
IV
Чланови Комисије морају имати стечено високо
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образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама.
Председник и чланови Комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне
самоуправе, као ни постављена лица у органима државне
управе, органима аутономне покрајине или органима
јединица локалне самоуправе.
V
За извршење задатка из тачке III овог Решења,
Комисија има право на накнаду у износу од 5.000,00
динара по сваком спроведеном поступку за избор
директора јавног предузећа, која се исплаћује након
спроведеног поступка и достављања ранг листе Органу
управе - Општинској управи.
Чланови Комисије, чије је пребивалиште изван
насељеног места Инђија, имају право и на накнаду
путних трошкова за долазак и одлазак на седницу
Комисије, у висини превозне карте у аутобуском
саобраћају.
VI
Административне послове за потребе Комисије
обавља Општинска управа општине Инђија.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-266/2016-I
Дана:20.јула 2016.године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------953
На основу члана 37. став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној

Среда 20.јул.2016.

20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О  РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Разрешава се Савет за привреду Скупштине
општине Инђија, због истека мандата и то:
1.Александар Ковачевић - председник,
2.Драгана Кртинић – заменик председника,
3.Сава Чонић – члан,
4.Недељко Милаковић – члан,
5.Бранислав Милић – члан,
6.Небојша Димитријевић – члан,
7.Ристо Нешковић – члан,
8.Бранко Маровић – члан,
9.Љубомир Главашевић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-287/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------954
На основу члана 37. став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10 и
„Службени лист општине Инђија“ бр.9/16),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. jула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О  ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
I
У састав Савета за привреду бирају се:
1.Милан Предојевић – за председника,
2.Владимир Гак – за члана,
3.Милан Радуљица – за члана,
4.Милан Кончаревић – за члана,

Број 14, страна број 758

Службени лист општина Инђија

5.Александар Банић – за члана.
II
Мандат председника и чланова изабраних у
Савет за привреду траје до истека мантата Скупштине
општине.
III
Савет за привреду даје мишљење на предлоге
одлука и других аката из
области привреде,
пољопривреде, трговине, угоститељства, туризма,
саобраћаја, енергетике и телекомуникација, које
доноси Скупштина. Задатак Савета за привреду је и
да сагледава развојне аспекте и капацитете Општине
Инђија у области реалног сектора, разматра релевантна
питања о томе и иницира и даје смернице за доношење
одговарајућих аката.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-288/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------955
На основу члана 37. став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О  ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  САВЕТА ЗА  МЛАДЕ
I
младе.

ЈЕЛЕНА ПЕШУТ, бира се за члана Савета за
II

Мандат именованог члана до истека мандата
Скупштине општине.

Среда 20.јул.2016.

III
Задатак Савета за младе је да иницира и учествује
у изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног радног
времена , повећања запослености, информисања,
активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси,
здравства, културе, равноправности полова, спречавању
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог
развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе.
- Учествује у изради посебних локалних акционих
планова, програма и политике у сагласности са
националном стратегијом за младе и прати њихово
остваривање.
- Даје мишљења о питањима од значаја за младе и о
њима обавештава органе Општине.
- Даје мишљења на нацрте прописа и одлука које доноси
Скупштина општине у областима од значаја за младе.
- Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању
локалне омладинске политике и локалних акционих
планова и програма за младе и подноси их Скупштини
општине, Општинском већу и Председнику општине.
- Иницира припрему података или учешће Општине у
програмима и пројектима за младе у циљу унапређења
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових
права која су у надлежности Општине.
- Подстиче сарадњу између Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији
њихових активности.
- Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која
се односи на омладину и о томе обавештава органе
Општине.
- Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за
младе који се делимично или потпуно финансирају из
буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу општине.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-289/2016-I
Дана: 20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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956
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број:9/2013)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I
Разрешава се Комисији за спровођење поступка
јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом
за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини, у саставу:
1.Синиша Вукосављевић – председник,
- Александра Рађеновић – заменик председника,
2.Миодраг Маринчић – члан,
- Сандра Николић – заменик члана,
3. Дејан Вујанић – члан,
- Јелена Млађан - заменик члана,
4. Јован Бањеглав – члан,
- Мане Батало – заменик члана,
5. Тања Пјевац – члан,
-Драгана Гогић – заменик члана.
II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-290/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године            
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

957
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија („Службен лист општине Инђија,
број:9/2013) и члана 18. Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број:6/2015),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној

Среда 20.јул.2016.

20. јула 2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ  ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
I
У састав Комисија за спровођење поступка јавног
надметања и прикупљања понуда јавним огласом за
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини именују се:
1.Милан Радуљица – за председника,
-Тијана Дошен – за заменика председника,
2.Марија Поповић Божовић – за члана,
- Милан Ћурчић – за заменика члана,
3.Сандра Николић – за члана,
- Немања Милојевић - за заменика члана,
4.Ружица Ћућуз - за члана,
- Душан Манојловић – за заменика члана,
5.Радован Шкрбић – за члана,
- Драган Кулунџија – за заменика члана.
II
Мандат именованих траје четири године.
III
Задатак Комисије за спровођење поступка отуђења
односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини је да спроведе поступак отуђења односно
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
у складу са законом и Одлуке о грађевинском земљишту
у јавној својини општине Инђија(„Службени лист
општине Инђија“, број 6/15).
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Дирекција за изградњу општине
Инђија ЈП.
Ово Решење
општине Инђија“.

V
објавити у „Службеном листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-291/2016-I
Дана: 20. јула 2016. године            
И н ђ и ј а      
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 7. Одлукe о дану
општине Инђија(„Службени лист општина Срема“,
број:42/2010 и „Службени лист општине Инђија бр.
13/2013),
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ
ЗА ДОДЕЛУ
ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
I
Љубомир Ранисављевић, именује се за члана
Комисијe за доделу општинских признања.
II

Среда 20.јул.2016.

20. јула 2016. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЛИЦА У
СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
I
Мирко Додош, именује се за члана Комисије за
решавање стамбених потреба лица у стању социјалне
потребе.
II
Мандат именованог члана траје до истека мандата
Комисије за решавање стамбених потреба лица у стању
социјалне потребе.
III

Мандат именованог члана траје до истека мандата
Комисије за доделу општинских признања.

Задатак Комисије регулисан је Одлуком
о
условима и начину решавања стамбених потреба лица
у стању социјалне потребе ( „Службени лист општина
Срема“, 14/06).

III

IV

Задатак Комисије утврђен је одредбама Одлуке
о дану општине Инђија и општинским признањима
(„Службени лист општина Срема“, број:42/2010 и
„Службени лист општине Инђија“бр. 13/2013).

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-292/2016-I
Дана20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------959
На основу члана 37.став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13) и члана 11. Одлуке о условима
и начину решавања стамбених потреба лицима у стању
социјалне потребе ( „Службени лист општина Срема“,
14/06),
Скупштина oпштине Инђија на седници одржаној

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-293/2016-I
Дана,200. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

960
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија- пречишћен текст („Службени лист
општина Срема“ број:9/13), члана 3. Одлуке о Савету
за међунационалне односе ( „Службени лист општина
Срема“, број:8/07 и 10/07),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ  ЈЕДНОГ  ЧЛАНА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I
НЕНАД МУТИЋ, бира се за члана Савета за
међунационалне односе из рада представника српског
народа.

Број 14, страна број 761
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Среда 20.јул.2016.

II

II

Мандат изабраног члана траје до истека мандата
Савета за међунационалне односе.

Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.

III
Савет разматра питања остваривања, заштите
и
унапређивања
националне
равноправности
националних и етничких заједница у општини Инђија
у области образовања, културе, информисања, неговања
традиција, изграђивања добрих међунационалних
односа, узајамног поштовања и толеранције.
Савет даје мишљење на предлоге одлука и
других аката које доносе органи Општине из своје
надлежности, а који се тичу националних и етничких
заједница заступљених на територији општине Инђија.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-267/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

962
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број:9/2013),

Број:02-294/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је

961
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број:9/2013),

I
У састав Школског одбора Гимназије у Инђији,
из реда локалне самоуправе именују се:

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Гимназије у Инђији, који су именовани из реда локалне
самоуправе Решењем Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 и 12/15) и
то:
1.Слободан Вукас,
2.Слободан Тодоровић и
3.Милош Сокић.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

1.Марија Божовић Поповић,
2.Јован Џабић и
3.Весна Јанковић.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Гимназије у Инђији.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-268/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија   

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија, који су
именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 и 12/15) и то:
1.Драгица Савић - Радоњић,
2.Милорад Савић и
3.Бојан Хемун.
II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III

Среда 20.јул.2016.

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
У састав Школског одбора Техничке школе
„Михајло Пупин“ Инђија, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Бојана Гашић,
2.Зоран Миљански и
3.Милош Зораја.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-270/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

                                                                          Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

965
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 37. став 1.
тачка 37. Статута општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист општина Инђија“ број:9/2013),

Број:02-269/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------964
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15)
и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општина Инђија“
број:9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија, који

Број 14, страна број 763

Службени лист општина Инђија

су именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014,12/15 и 18/15) и то:
1.Милојко Катић,
2.Миодраг Блечић и
3.Милица Марковић.

Среда 20.јул.2016.

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

II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-271/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------966
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Школског одбора Средње школе „Др
Ђорђе Натошевић“ Инђија, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Анђелка Млађан,
2.Милица Трнић, и
3.Маја Јосиповић.

Број:02-272/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

967
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне школе „Петар Кочић“ Инђија, који су
именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 и 2/15) и то:
1.Александар Божић,
2.Сања Дивнић, и
3.Тања Пјевац.
II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија.

Број:02-273/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

Број 14, страна број 764
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968
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09,52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Школског одбора Основне школе
„Петар Кочић“ Инђија, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Срђан Арбутина,
2.Бојана Павковић и
3.Никола Косановић.

Среда 20.јул.2016.

20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне школе „Душан Јерковић“ Инђија, који су
именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014) и то:
1.Никола Зинаић,
2.Слободанка Јузбашић и
3.Јелена Млађан.

II

Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III

II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Петар
Кочић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-274/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

969
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-275/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

970
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09,52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Школског одбора Основне школе
„Душан Јерковић“ Инђија, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Драган Сурла,
2.Јелена Тртица и

Број 14, страна број 765
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3.Светозар Живић.

Среда 20.јул.2016.

општине Инђија“.
II

Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Душан
Јерковић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-276/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

971
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне школе „Јован Поповић“ Инђија, који су
именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 и 14/14) и то:
1.Драгана Бановић,
2.Дејан Вујанић и
3.Милош Тодоровић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-277/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

972
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09,52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА
I
У састав Школског одбора Основне школе
„Јован Поповић“ Инђија, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Драгана Миљуш,
2.Ружица Јовановић и
3.Сања Родић.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Јован
Поповић“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу

Број:02-278/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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973
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА
I
Разрешавају се чланови Школски одбор Основне
школе „Браћа Груловић“ Бешка, који је именовани из
реда локалне самоуправе Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 и
2/15) и то:
1.Даворин Ливаја,
2.Маја Плибершек-Секереш и
3.Иван Калеб.
II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-279/2016-I
Дана,20.  јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------974
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ) 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

Среда 20.јул.2016.

20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА
I
У састав Школског одбора Основне школе
„Браћа Груловић“ Бешка, из реда локалне самоуправе
именују се:
1.Миле Шањић,
2.Лазар Бугарски и
3.Марио Ливаја.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Браћа
Груловић“ Бешка.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-280/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------975
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„22.  ЈУЛ“ КРЧЕДИН
I
Разрешавају

се

чланови

Школског

одбора
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Основне школе „22. јул“ Крчедин, који су именовани из
реда локалне самоуправе Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014 и
5/15) и то:
1.Ранко Фуштар,
2.Ђорђе Егић и
3.Александра Пејић.

Среда 20.јул.2016.

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

II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-281/2016-I
Дана,20.  јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
------------------------976
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„22. ЈУЛ“ КРЧЕДИН
I
У састав Школског одбора Основне школе „22.
јул“ Крчедин, из реда локалне самоуправе именују се:
1.Мирјана Бањанин,
2.Дамир Пејаковић и
3.Миленко Ковач.
II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „22 јул“
Крчедин.

Број:02-282/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

977
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ МАРАДИК
I
Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик, који
су именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 ) и то:
1.Мирослав Радосављевић,
2.Јосип Детелин и
3.Ранко Гудаловић.
II
Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-283/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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978
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ) 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
20. јула 2016. године, донела је

Среда 20.јул.2016.

Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен,
који су именовани из реда локалне самоуправе Решењем
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.6/2014 ) и то:
1.Сава Цабунац,
2.Никола Секанић и
3.Радослав Леро.
II

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ МАРАДИК

Против овог Решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду Београд, у року од 30 дана
од дана достављања Решења.

I

III

У састав Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић“ Марадик, из реда локалне
самоуправе именују се:

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

1.Немања Веселиновић,
2.Невена Вуковић и
3.Борислав Брадић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
II

Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „Бранко
Радичевић“ Марадик.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-284/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

979
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН
I
Разрешавају

се

чланови

Школског

одбора

Број:02-285/2016-I
Дана,20. јула  2016. године
Инђија
Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

980
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09 , 52/11, 55/13,35/15 и 68/15) 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
20. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ НОВИ СЛАНКАМЕН
I
У састав Школског одбора Основне школе „Др
Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен, из реда локалне
самоуправе именују се:
1.Маријана Борковић,
2.Зоран Кривошија,
3.Даниjел Црногорац.
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II
Мандат именованих чланова траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе „ Др Ђорђе
Натошевић“ Нови Сланкамен.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-286/2016-I
Дана,20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------

981
На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и
83/14), члана 34.став2. Закона о култури („Сл.гласник
РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16)и члана 37.став 1.тачка 9.
Статута општине Инђија –пречишћен текст („Сл.лист
општине Инђија“, бр.9/13)
Скупштина општине Инђија, на сеници оржаној
дана 20. јула 2016.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Не прихвата се Одлука Управног одбора број:65 од
19.априла 2016.године, Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић“ Инђија донета по спроведеном јавном
конкурсу за именовање директора Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија, због ограничења
броја запослених утврђеног Одлуком о одређивању
максималног броја запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему локалне
самоуправе општине Инђија за 2015.годину („Службени
лист општине Инђија“, бр.18/15).
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-295/2016-I
Дана:20. јула 2016. године
Инђија

Председник
Милан Предојевић с.р.
-------------------------
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
982
На основу члана 26. став1. Пословника о раду
Општинског већа општине Инђија („Службени лист
општина Срема“ број 40/08, 41/09 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној
дана, 20. јула 2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ
ЈЕ ПРЕДМЕТ КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПРАВНОГ
ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Ставља се ван снаге Одлука о скидања усева са
пољопривредног земљишта у државној својини које је
предмет коришћења без правног основа на територији
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 11/16).
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА
Број:320-282/2016-III
Дана:20. јула 2016
Инђија  

Председник
Владимир Гак с.р.
-------------------------

983
На основу члана 6. став 1. Правилника о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12 и 8/14) и члана 58. став
1. тачка 2. Статута општине Инђија („Службени лист
Општине Инђија“, број:9/13 - пречишћен текст),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 13. јула 2016. године донело је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
ПАСА ИЛИ МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
I
Разрешава се
Комисија за утврђивање
основаности захтева и висине накнаде штете настале
услед уједа паса или мачака луталица и то:
1.Бранислав Обадовић – председник,
2.Милан Радић – члан,
3.Ружа Авалић – члан,
4.Зденко Гајић – члан,
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5.Милован Ерор – члан,
6.Дејан Дмитровић члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-242/2016-III
Дана:13. јула 2016.године
Инђија

Председник
Владимир Гак с.р.
-------------------------

984
На основу члана 6. став 1. Правилника о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12 и 8/14) и члана 58. став
1. тачка 2. Статута општине Инђија („Службени лист
Општине Инђија“, број:9/13 - пречишћен текст),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 13. јула 2016. године донело је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
ПАСА ИЛИ МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
I
Образује се Комисија за утврђивање основаности
захтева и висине накнаде штете настале услед уједа паса
или мачака луталица (у даљем тексту: Комисија).

II
Комисија се састоји од шест чланова и то:
1.Др Зденко Гајић, здравствени радник – епидемиолог,
2.Милан Радић, представник ЈКП „Комуналац Инђија
3.Срђан Лемаић, представник ЈКП „Комуналац“ Инђија
4.Вера Каплар, Општински јавни преавобранилац,
5.Тијана
Дошен,
начелник
Одељења
за
урбанизам,комуналностамбене послове и заштиту
животне средине,
6.Др Мирослав Књиса, члан Општинског већа задужен
за област здравства.
Мандат именованих траје четири године.
III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је
утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа паса или мачака луталица по
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поступку и на начин утврђен Правилником о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12 и 8/14).
IV
За извршење задатка из тачке III овог Решења,
Комисија има право на накнаду у висини од 2,5%
просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике,
за сваку одржану седницу.
V
Административне послове за потребе рада
Комисије обавља Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за утврђивање
основаности захтева и висине накнаде штете настале
услед уједа паса или мачака луталица („Службени лист
општине Инђија, бр.2/13 и 9/14 ) и Решење о именовању
председника и једног члана Комисије („Службени лист
општине Инђија, бр.9/14).
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-243/2016-III
Дана:13. јула 2016.године
Инђија

Председник
Владимир Гак с.р.
-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
985
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 948/2016-II
Дана:24.06 2016. 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,
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора о додели
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 40-35/2016-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 – Услуге
културе, Програм 13- Развој културе, Шифра програма
1201, Економска класификација 454, позиција 196 –
Субвенције предузећима – Пројекат 1- Суфинансирање
текућих расхода и издатака других субјеката у култури,
одобравају се средства у износу од 338.657,04 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 40-35/2016-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
Владимир Гак с.р.
-------------------------
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986
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1053/2016-II
Дана:24.јун   2016. 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,
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора о додели
средстава за реализацију програма културно уметничког
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III 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 53 – Дотације невладиним организацијама
– Програми и пројекти у области културе , одобравају се
средства у износу од 14.000,00 дин. куд „Соко“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
програма културно уметничког друштва „Соко “ из
Инђије број 40-431/2016-II53/55- трошкови превоза .......
........................................................14.000,00 дин
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун куд
„Соко“ Инђија број 340-10152-29.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
Владимир Гак с.р.
-------------------------
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987
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1079/2016-II
Дана:  22. јун  2016. 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,
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 )
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-124-1/2016- II ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. год. , Раздео III 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
424, позиција 52 – Специјализоване услуге-Услуге
културе -Информисање , одобравају се средства у
износу од 1.000.000,00 дин. за покриће трошкова на
основу Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у
области јавног информисања 401-124-1/2016- II Драгани
Тешић Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Продукција Шид.
52/8- Драгана Тешић Пр Сирмиум продукција –Хроника
општине Инђија ..............1.000.000,00 дин
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Драгана
Тешић Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Продукција Шид број 840-13505763-30.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
Владимир Гак с.р.
-------------------------
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988
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду  Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија
Број:  06-90-1/2016-I
Датум:  08. 07. 2016. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом
о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08
– др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија (у даљем
тексту: Комисија), расписује јавни позив којим
обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe
службe и социјалнe установe да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом се
баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe
институтe чији је оснивач држава и установe за
извршење кривичних санкција да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом
се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за
послове у области шумарства; да доставе потребну
документацију ради
остваривања коришћења без
плаћања накнаде
пољопривредног земљишта
у
државној својини на територији општине Инђија за
2017. годину, до дана 31.октобра 2017. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без
плаћања накнаде, потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из
привредног регистра за правно лице (не старији од шест
месеци);
3)
Изјава подносиоца захтева коју површину
пољопривредног земљишта у државној својини већ
користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61.
Закона о пољопривредном земљишту) на територији
Републике Србије.
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Подносиоци захтева достављају потребну
документацију из овог јавног позива, у неовереним
копијама које морају бити
читљиве, при чему
Комисија задржава право да у случају потребе затражи
достављање оригинала или оверене копије достављене
документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Агенције
за економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе
48, Инђија или са сајта www.indjija.net.
Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31. октобар
2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног
у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и
Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси
непосредно на писарници општине Инђија или поштом,
у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:
„Право   коришћења
пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде
за 2017.  годину“
-за Комисију за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Инђијана адресу:
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЦАРА ДУШАНА 1
22320 ИНЂИЈА
На полеђини коверте наводи се:
Назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са
овим јавним позивом је Драган Јанковић, телефон
022/556-060, email: dragan.jankovic@indjija.net, и Лазар
Горјановић, тел. 022/556-060, email: lazar.gorjanovic@
indjija.net или лично у просторијама Агенције за
економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе 48,
Инђија.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу
општине Инђија, листу Сремске новине, јавним
гласилима РТИ и Сремска ТВ, и на интернет страници
Општине Инђија: www.indjija.net и огласним таблама
месних канцеларија општине Инђија.
Председник
Новица Темуновић с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду  Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија
Број: 06-90-2/2016-I
Датум: 08. 07. 2016. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом
о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08
– др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија, расписује
јавни позив свим физичким и правним лицима, којим
обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање,
рибњака,
пољопривредног
објекта,
стакленика,
пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и
винограда који су у роду) на пољопривредном
земљишту у државној својини и који су уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у
активном статусу најмање три године (у даљем тексту:
инфраструктура)
и
- власнике домаћих животиња, који су и власници,
односно закупци објеката за гајење тих животиња
на територији јединице локалне самоуправе на којој
се право пречег закупа остварује, који су уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у
активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту:
сточарство), да доставе потребну документацију ради
доказивања права пречег закупа на пољопривредном
земљишту у државној својини на територији општине
Инђија за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I   Потребна документација   за остваривање
права пречег закупа   по основу власништва над
инфраструктуром коју доставља физичко, односно
правно лице:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу
власништва над инфраструктуром потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Извод из јавне евиденције о непокретности
(прибавља јединица локалне самоуправе), односно
ако инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију
о непокретностиправно лице доставља пописну листу и
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књиговодствену документацију потписану и оверену у
складу Законом о рачуноводству;
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције
(доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована
за остваривање права пречег закупа по основу
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније
до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев за
излазак Републичке пољопривредне инспекције ради
утврђивања фактичког стања на терену. Записник
је саставни део документације која се доставља до
31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно
наведене све катастарске парцеле, или делове парцела,
на којима је утврђена функционалност система за
наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и
винограда);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање три године (прибавља јединица
локалне самоуправе);
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(Напомена: Сва лица која су заинтересована
за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства дужнасу да благовремено, а најкасније до
1. септембра 2016.године, поднесу Захтев Републичком
ветеринарском инспектору да утврди број условних
грла, у складу са капацитетом, врстом и категоријом
животиња из Решења о утврђивању ветеринарско
санитарних услова. Уколико Републички ветеринарски
инспектор не затекне ниједну животињу у објекту
утренутку контроле, код животиња које се узгајају
у турнусима, он обрачунава број условних грла на
основу исправе лица о продаји,предаји на клање и
извозу животиња, а највише докапацитета из Решења о
утврђивању ветеринарско санитарних услова. Записник
је саставни део документације коју треба доставити до
31. октобра 2016. године)
6. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта
закључене са другим лицима за земљиште које се
налази на територији јединице локалне самоуправе на
којој се подноси захтев, а који су оверени од стране
надлежног органа (доставља подносилац захтева);
7. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном
лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
која садржи:

5. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за
послове пољопривреде на инвестициона улагања за
инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.  
године, односно купопродајни уговор физичког лица - изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп
(подносиоца захтева) са правним лице које је подигло пољопривредног земљишта на територији локалне
инфраструктуру у складу са тада важећим прописима самоуправе на којој је поднео захтев,
(доставља подносилац захтева).
- изјаву колику површину пољопривредног земљишта
II    Потребна документација  за остваривање поседује у свом власништву на територији јединице
права пречег закупа   по основу сточарства коју локалне самоуправе на којој се подноси захтев;
доставља физичко, односно правно лице:
- списак повезаних лица и површину пољопривредног
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу земљишта коју та лица поседују у власништву на
сточарства потписан од стране
територији јединице локалне самоуправе на којој је
физичког лица, односно одговорног лица у правном поднео захтев.
лицу (доставља подносилац захтева);
(Напомена: код физичких лица повезаним
2. Решење о утврђивању ветеринарско санитарних лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца,
услова објекта као доказ да објекатиспуњава услове супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико
за гајење животиња и као доказ да је лице власник, имају пребивалиште на истој адреси; код правних
односно закупац објекта за гајење животиња (доставља лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или
подносилац захтева);
физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу
(акција, удела или гласова)
3. Исправа из ветеринарске станице којом се потврђује
да је подносилац захтева власник домаћих животиња 8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се
(доставља подносилац захтева) ;
доказује укупна површина пољопривредног земљишта
које подносилац захтева има у свом власништву на
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан територији јединице локалне самоуправе на којој
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном се подноси захтев (прибавља јединица локалне
статуту најмање једну годину (прибавља јединица самоуправе);
локалне самоуправе);
9. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се
5. Записник Републичког ветеринарског инспектора доказује укупна површина пољопривредног земљишта
(доставља подносилац захтева);
које је у власништву повезаних лица са подносиоцем
захтева, на територији јединице локалне самоуправе на
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којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне
самоуправе  након увида у списак  тих лица  који у
изјави доставља подносилац захтева):
- код подносиоца захтева физичког лица: деда, баба,
мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни
партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси.
- код подносиоца захтева правног лица за сва лица
која су наведена у претходно прибављеном доказу из
Агенције за привредне регистре о повезаним лицима са
подносиоцем захтева;
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о
пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима,
власништво пољопривредног земљишта, власништво
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп
пољопривредног земљишта у државној својини) односи
се на територију јединице локалне самоуправе где се
налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2 и 4, односно
из дела II тачке 4, 8 и 9 јединица локалне самоуправе
прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају
услове за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства, у складу са овим Јавним
позивом,
опредељивање површине пољопривредног земљишта
у државној својини у Годишњем програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта се
врши на начин да се површина која им је утврђена по броју
условних грла по записнику Републичког ветеринарског
инспектора, умањује за површину пољопривредног
земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”,
број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),
Сва документација која се доставља у складу са
овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно
или физичко лице, које може бити носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора
бити оверена и потписана од стране надлежног органа
који издаје исправу.
За период закупа који је дужи од једне године,
поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити
средство обезбеђења плаћања, које може да буде:
гаранција пословне банке у висини годишње закупнине
пољопривредног земљишта или уговор о јемству између
Министарства као повериоца и правног лица као јемца
или доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине,
а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као
плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико се за катастарске парцеле које су
опредељене лицима по основу права пречег закупа
утврди да су предмет реституције, предметне
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катастарске парцеле ће се изузети из даљег поступка
давања у закуп.
Образац захтева може се преузети сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Агенције
за економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе
48, Инђија или са сајта www.indjija.net.
Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016.
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у
овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и
Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси
непосредно на писарници или поштом, у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни:
„Захтев за за остваривање права пречег закупа
по основу власништва инфраструктуре   за 2017.
годину“
или
„Захтев за остваривање права пречег закупа
по основу  сточарства  за 2017. годину“
за:
Комисију за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта  општине Инђија за 2017. годину,
на адресу:
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЦАРА ДУШАНА 1
22320 ИНЂИЈА
На полеђини коверте наводи се:
Назив/име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације у вези са
овим јавним позивом је Драган Јанковић, телефон
022/556-060, email: dragan.jankovic@indjija.net, и Лазар
Горјановић, тел. 022/556-060, email: lazar.gorjanovic@
indjija.net или лично у просторијама Агенције за
економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе 48,
Инђија.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу
општине Инђија, листу Сремске новине, јавним
гласилима РТИ и Сремска ТВ, и на интернет страници
Општине Инђија: www.indjija.net и огласним таблама
месних канцеларија општине Инђија.
Председник
Новица Темуновић с.р.
-------------------------
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На основу члана 28. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија („Службени лист општина Срема“,
број 25/08, 23/93,23/09, 30/11 и „Службени лист општине
Инђија“, број: 7/12, 5/14 и 2/15),
Начелник Општинске управе општине Инђија
дана 19.07.2016. године, доноси
О  Д  Л  У  К  У
о употреби и коришћењу мобилних телефона у
службене сврхе за запослене у Општинској управи
I
У циљу бржег и ефикаснијег обављања послова
и радних задатака у Општинској управи, одобрава се
употреба и коришћење мобилних телефона и признају
трошкови коришћења истих у месечном износу за
запослене на радним местима и то:
1.
Начелник Одељења....................1.500,00 динара
2.
Шеф
Кабинета
Председника
општине........2.500,00 динара
3.
Послови секретара Кабинета....1.500,00 динара
4.
Стручно-административни послови за
потребе Председника општине................1.500,00 динара
5.
Возачу Председника општине...1.500,00 динара
6.
Возач ..............................................500,00 динара
7.
Грађевински инспектор ................500,00 динара
8.
Комунални инспектор ..................500,00 динара
9.
Инспектор за друмски саобраћај
...............500,00 динара
10.
Инспектор за заштиту животне средине
..............500,00 динара
11.
Просветни инспектор....................500,00 динара
12.
Послови набавке ...........................500,00 динара
13.
Послови одбране и цивилне заштите
..............500,00 динара
14.
Домар – достављач ......................500,00 динара.
II
Запослени на радним местима из тачке I ове
Одлуке, задужују се мобилним телефоном путем
реверса, и имају право на употребу истих док обављају
послове тог радног места.
Реверс садржи: име, презиме и посао који
обавља, марку мобилног телефона, претплатнички број.
Евиденцију набављених и датих на употребу
мобилних телефона, води Одељење за општу управу и
заједничке послове.
III
Средства за трошкове набавке и трошкове
коришћења као и поправке мобилних телефона,
запослених из тачке I ове Одлуке, обезбеђују се у буџету
општине.

Среда 20.јул.2016.

IV
У случају да остварени трошкови коришћења
мобилних телефона буду већи од износа из тачке I ове
Одлуке, Одељење за привреду и финансије утврђује
за сваког запосленог, разлику од одобреног износа до
остварених трошкова и утврђену разлику обуставља од
зараде запосленог.
Изузетно од става 1. ове тачке, Одељење за
привреду и финансије ће признати трошкове паркирања
службених возила путем СМС порука у износу
регистрованом мобилним телефоном и трошкове
имплуса регистрованих у ромингу, када су запослени на
службеном путу.
Трошкови из предходног става утврдиће се на
основу документације – одобрења за службени пут и
листинга обављених позива у месецу за који се трошкови
признају.
V
Корисници мобилних телефона дужни су да
мобилне телефоне користе рационално и да се према
њима односе савесно и одговорно.
У случју да корисници изгубе мобилни телефон,
дужни су надокнадити штету у висини цене мобилног
телефона.
VI
Даном почетка примене ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о употреби и коришћењу мобилних
телефона у службене сврхе за запослене у Општинској
управи, број:410-93/2015-IV од 31.07.2015.године.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“, а
примењиваће се од 01.08.2016. године.
Број:410-93/2016-IV
Дана: 19.07. 2016. године
ИНЂИЈА
Начелник
дипл. правник Александар Банић
-----------------------
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