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 На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи, („Сл. Гласник РС“, бр. 129/07, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи, 
(„Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), члана 47. став 3. 
Правилника о садржини, поступку и начину доношења 
Програма уређивања грађевинског земљишта („Сл. 
Гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 40. став 1. тачке 8. 
Статута општине Инђија („Сл. Лист општине Инђија,“ 
бр. 5/19) 
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

УВОД

 Програм уређивања грађевинског земљишта 
за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата 
уређивање грађевинског земљишта на територији 
Општине Инђија, улагања у припрему и изградњу 
капиталних објеката од значаја за Општину Инђија, као 
и друга улагања. Изради програма се приступа на основу 
Правилника о садржини, поступку и начину доношења 
програма уређивања грађевинског земљишта. Програм 
се заснива на решењима и условима садржаним у 
законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења. 

 Предлог Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2020. годину сачињен је на основу 
планираних прихода за период 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године. Динамику реализације програмом 
предвиђених активности треба ускладити са одобреним 
буџетским средствима, водећи рачуна о приоритетним 
издацима, уговорним обавезама према ангажованим 
извођачима радова и пружаоцима других уговорених 
услуга. Грађевинско земљиште, које је предмет 
овог Предлога Програма, обухваћено је границама 
грађевинских реона утврђених Генералним планом 
насеља Инђија, плановима генералне регулације насеља 
Марадик, Јарковци и Стари Сланкамен, регулационим 
плановима насеља Бешка, Нови Карловци, Чортановци 
и Нови Сланкамен и Љуково и Просторним планом  

општине Инђија за остала насељена места општине 
Инђија.

 Приликом израде овог Предлога Програма 
претпостављено је да ће се током 2020. године бити 
значајних улагања у индустријске зоне општине Инђија, 
посебно Локација 15 у К.О. Инђија као и Локација 
3 у К.О. Бешка. Наиме, постојеће индустријске зоне 
општине Инђија се делимично комунално опремљене и 
налазе се на одличном географском положају, у близини 
два највећа града у Србији и аеродрома. Близина два 
аутопута још више доприноси квалитету индустријских 
зона.

 Новим улагањима било би обезбеђено и 
учешће у финансирању и реализацији самог програма 
уређивања грађевинског земљишта.

ПОДЕЛА ПРОГРАМА И УСКЛАЂЕНОСТ СА 
ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
 
 У складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), Одлуком о 
грађевинском земљишту у јавној својини општине 
Инђија („Службени Лист општине Инђија“, бр. 6/2015) и 
Правилником о садржини, поступку и начину доношења 
програма уређивања грађевинског земљишта („Сл.
гласник РС“, бр. 27/2015) извршена је следећа подела 
Предлога Програма: 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

Уређивање грађевинског земљишта за индустријске 
објекте 
Уређивања грађевинског земљишта за објекте 
колективног становања 
Уређивање грађевинског земљишта за индивидуалну 
стамбену изградњу 
 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 Просторним планом општине Инђија 
дефинисани су грађевински реони насељених места као 
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и зоне градње у сваком насељу. Такође, дефинисане су и 
зоне које се односе на изградњу индустријских објеката, 
зоне објеката централних функција и колективног 
становања као и зоне индивидуалних стамбених 
објеката. У складу са наведеним поделама урађен је 
и Предлог поделе Програма уређивања грађевинског 
земљишта и реализација програма ће директно утицати 
на остваривање планских поставки. Инвестиције и 
пројекти који су прдвиђени Програмом ће створити 
услове за даљи развој индустријских зона и могућност 
привлачења нових инвестиција и изградњу објеката. 
Такође, радови који се односе на зоне становања и 
централних функција ће утицати на квалитетнији живот 
становника општине и на континуиран развој насеља. У 
оквиру радова на припремању и опремању грађевинског 
земљишта све планиране активности сложене су на 
следећи начин: 

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 
 
1. Истраживања, анализе и студије 
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге 
3. Урбанистички планови 
4. Локацијски услови, пројекти парцелације, 
урбанистички пројекти 
5. Решавање имовинско-правних односа
6. Пројектно-техничка документација 
7. Техничка контрола 
8. Услови, сагласности, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
9. Извођење радова (изградња саобраћајница, 

атмосферске канализације, фекалне канализације, 
водоводне мреже, електроенергетских објеката, јавне 
расвете, гасне мреже, ТТ мреже, ...) 
10. Технички преглед 
11. Таксе, употребна дозвола 

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 Програмом је обухваћено следеће:

1. активности на припреми, реконструкцији и изградњи 
магистралних и регионалних, као и примарних и 
секундарних саобраћајница у насељеним местима 
општине Инђија, са припадајућом инфраструктуром и 
мобилијаром, у циљу опремања локација;
2. припремне активности, реконструкција и изградња 
примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања 
града, као и изградња секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација;
3. припремне активности, реконструкција и изградња 
примарних објеката и мреже за систем одвођења 
атмосферских вода и отпадних вода насељених места, 
као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже у 
циљу опремања локација; 
4. припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем електроенергетског 
снабдевања насељених места општине Инђија, као и 
изградњу јавне расвете и нисконапонске мреже у циљу 
опремања локација и 
5. припремне активности, реконструкцију и изградњу 
паркова, тргова и уређење јавних површина на 
територији насеља општине Инђија.

 
 

 

10.  Технички преглед  
11. Таксе, употребна дозвола  

  
ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
Програмом је обухваћено следеће: 
 
1. активности на припреми, реконструкцији и изградњи магистралних и регионалних, као 

и примарних и секундарних саобраћајница у насељеним местима општине Инђија, са 
припадајућом инфраструктуром и мобилијаром, у циљу опремања локација; 
 

2. припремне активности, реконструкција и изградња примарних објеката и мреже за 
систем водоснабдевања града, као и изградња секундарне инфраструктурне мреже у 
циљу опремања локација; 

 
3. припремне активности, реконструкција и изградња примарних објеката и мреже за 

систем одвођења атмосферских вода и отпадних вода насељених места, као и изградњу 
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања локација;  

 
4. припремне активности и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за 

систем електроенергетског снабдевања насељених места општине Инђија, као и 
изградњу јавне расвете и нисконапонске мреже у циљу опремања локација и  

 
5. припремне активности, реконструкцију и изградњу паркова, тргова и уређење јавних 

површина на територији насеља општине Инђија. 
 

1 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција крова на објекту Месне заједнице у 
Крчедину   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  УКУПНО ПРОЈЕКАТ  6,700,000.00 
  Приходи из буџета 6,700,000.00 

2 ПРОЈЕКАТ - Бесповратно суфинансирање активности на уређењу 
фасада зграда    

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Услуге по уговору 5,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Инвестиционо одржавање 5,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  УКУПНО ПРОЈЕКАТ 10,400,000.00 
  Приходи из буџета 10,400,000.00 
3 ПРОЈЕКАТ - Набавка паник тастера   
  Специјализоване услуге - Стручни надзор 120,000.00 
  Машине и опрема 6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,120,000.00 
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  Приходи из буџета 6,120,000.00 

4 ПРОЈЕКАТ - Успостављање истраживачког центра Милутин 
Миланковић у Старом Сланкамену   

  Зграде и грађевински објекти 14,800,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  14,800,000.00 
  Приходи из буџета 13,800,000.00 
  Донације од међународних организација 1,000,000.00 
  ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 173,532,001.00 

5 
Програмска активност    
Стамбена подршка   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 400,000.00 

  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације за 
изградњу I фазе кадровских станова 2,500,000.00 

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 165,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 3,300,000.00 
  Приходи из буџета 171,200,000.00 
  УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0004 171,200,000.00 

6 ПРОЈЕКАТ - Набавка таблица улица и кућних бројева на територији 
Општине Инђија   

  Услуге по уговору 2,332,001.00 
  Приходи из буџета 1.00 
  Трансфери од других нивоа власти 2,332,000.00 
  УКУПНО ПРОJEKAT 2,332,001.00 
  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 505,277,156.45 
7 ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Марадику   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 6,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,400,000.00 
8 ПРОЈЕКАТ Изградња капеле у Чортановцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 6,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,400,000.00 

9 ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка Проте 
Радослава Марковића   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

10 ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка са 
десне стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
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  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

11 ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за уређење парка код 
железничке станице   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

12 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка Проте Радослава 
Марковића   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Земљиште 4,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 4,400,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,400,001.00 

13 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка са леве стране 
Новосадске улице у смеру ка Новом Саду   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Земљиште 10,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 10,400,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  10,400,001.00 

14 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка са десне стране 
Новосадске улице у смеру ка Новом Саду   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Земљиште 3,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 3,400,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,400,001.00 

15 ПРОЈЕКАТ Реконструкција и уређење парка код железничке 
станице   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Земљиште 3,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 3,400,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,400,001.00 

16 ПРОЈЕКАТ - Постројење за припрему воде   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Завршетак изградње 20,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  20,900,000.00 
  Приходи из буџета 900,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 20,000,000.00 



Број 32, страна број  2380                          Службени лист општине Инђија                          Уторак 31. децембар 2019.
 

 

 

17 
ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Повезани цевовод 
Инђија - Бешка - Фаза I (од фабрике Грундфос до шахта Ш6 код ЦС 
Бешка - Југ) 

  

  Зграде и грађевински објекти  25,389,007.00 
  Приходи из буџета 11,171,163.08 
  Трансфери од других нивоа власти 14,217,843.92 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  25,389,007.00 

18 

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног 
цевовода, батерија бунара Б-23, Б-24, Б-25 и полагање напојног вода 
за све три батерије на катастарским парцелама број 7510/16, 
7510/20,7510/24 и 7710/14 К.О . Инђија-Фаза IV/сабирни цевовод, 
напојни вод и бушење и опремање бунара Б/25д и Б/25п/ 

  

  Зграде и грађевински објекти  28,303,721.93 
  Приходи из буџета 8,774,153.80 
  Трансфери од других нивоа власти 19,529,568.13 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  28,303,721.93 

19 

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног 
цевовода и батерија бунара Б-22 на инђијском изворишту на 
катастарској парцели број 7510/20 К.О . Инђија-Фаза I/изградња 
сабирног цевовода, бунарских шахтова, бушење бунара Б-25д и Б-22п, 
ограђивање бунара и електрорадови 

  

  Зграде и грађевински објекти  28,148,904.81 
  Приходи из буџета 8,444,671.44 
  Трансфери од других нивоа власти 19,704,233.37 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  28,148,904.81 

20 

ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња сабирног 
цевовода и батерија бунара Б-22 на инђијском изворишту на 
катастарској парцели број 7510/20 К.О . Инђија-Фаза II/опремање 
бунара Б-22д и Б-22п и приступне саобраћајнице 

  

  Зграде и грађевински објекти  5,054,417.03 
  Приходи из буџета 1,516,325.11 
  Трансфери од других нивоа власти 3,538,091.92 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5,054,417.03 

21 ПРОЈЕКАТ - ЈКП "Водовод и канализација" Изградња пумпне 
станице Инђија за Бешку    

  Зграде и грађевински објекти  15,572,685.41 
  Приходи из буџета 4,827,532.48 
  Трансфери од других нивоа власти 10,745,152.93 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  15,572,685.41 

22 ПРОЈЕКАТ - Изградња водовода дуж саобраћајнице С1 у радној зони 
Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 120,000.00 
  Приходи из буџета 1,820,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,500,000.00 
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  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,320,000.00 

23 ПРОЈЕКАТ- Извођење радова на продужетку водоводне мреже у 
улици Змај Јовина у Инђији   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 120,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2,260,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 120,000.00 
  Приходи из буџета 2,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,500,000.00 

24 ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на продужетку водоводне мреже у 
улици Мике Антића у Бешки   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 688,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 938,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  938,000.00 

25 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације изградње фекалне 
канализације (Крчедин, Бешка, Нови Карловци, Нови Сланкамен и 
Стари Сланкамен) 

  

  Зграде и грађевински објекти  15,000,000.00 
  Приходи из буџета 15,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  15,000,000.00 

26 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције 
градске пијаце у Инђији   

  Зграде и грађевински објекти  4,500,000.00 
  Приходи из буџета 4,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,500,000.00 

27 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција градске пијаце у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 236,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 4,000,000.00 
  Приходи из буџета 120,300,000.00 
  Примања од домаћих задуживања 120,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  240,300,000.00 

28 ПРОЈЕКАТ - Изградња градске пијаце у Чортановцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2,400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 3,250,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,250,000.00 

29 ПРОЈЕКАТ - Израда геомеханичких елабората   
  Земљиште 600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

30 ПРОЈЕКАТ - Парцелација и препарцелација   
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  Земљиште 600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

31 ПРОЈЕКАТ - Израда катастарско топографских планова   
  Земљиште 600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

32 

ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на опремању индустријске зоне 
Локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација дуж 
саобраћајнице С-2) - фаза изградње фекалне канализације дуж десног 
крака саобраћајнице С2 од шахта Ф3-19 до шахта Ф2-27 

  

  Специјализоване услуге 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти  10,580,416.27 
  Приходи из буџета 7,143,763.79 
  Трансфери од осталих нивоа власти 3,636,652.48 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  10,780,416.27 

33 ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи фекалног колектора од 
центра насеља Бешка до радне зоне Локација 3   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 52,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,000,000.00 
  Приходи из буџета 53,300,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  53,300,000.00 

34 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за уређење комплекса 
пијаце у Бешки   

  Зграде и грађевински објекти  1,440,000.00 
  Приходи из буџета 1,440,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,440,000.00 

35 ПРОЈЕКАТ - Изградња фекалне канализације дуж саобраћајнице С1 
у радној зони Локација 15 КО Инђија у дужини 600 м   

  Специјализоване услуге - План превентивних мера и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 8,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти 140,000.00 
  Приходи из буџета 8,339,999.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  8,340,000.00 

36 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за уградњу 
инсталација и опреме у ЦС фекалне канализације у С3 Локација 15 
КО Инђија 

  

  Зграде и грађевински објекти  240,000.00 
  Приходи из буџета 240,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  240,000.00 
  ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 12,820,000.00 
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37 
ПРОЈЕКАТ - Инвестициони радови на текућем одржавању зграде 
суда у Инђији - молерско фарбарски, електро и подополагачки 
радови 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Специјализоване услуге - Стручни надзор 120,000.00 
  Услуге по уговору 6,000,000.00 
  Приходи из буџета 6,320,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,320,000.00 

38 ПРОЈЕКАТ - Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији    
  Услуге по уговору 4,000,000.00 
  Приходи из буџета 4,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,000,000.00 

39 ПРОЈЕКАТ - Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за 
потребе инвестиција предвиђених програмом   

  Специјализоване услуге 2,500,000.00 
  Приходи из буџета 2,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,500,000.00 
  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 16,160,001.00 

40 ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА   
  Услуге по уговору 100,000.00 
  Специјализоване услуге 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти 200,000.00 
  Остале некретнине и опрема  7,800,000.00 
  Приходи из буџета 4,250,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 4,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 8,250,000.00 

41 ПРОЈЕКАТ - Партерно уређење око Споменика битке код 
Сланкамена   

  Специјализоване услуге 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 160,000.00 
  Нематеријална имовина 7,600,001.00 

  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ Партерно уређење око Споменика битке 
код Сланкамена 7,910,001.00 

  Приходи из буџета 7,910,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 129,800,001.00 

42 ПРОЈЕКАТ - Уређење каналске мреже у функцији одводњавања на 
подручју општине Инђија   

  Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже  45,000,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  45,000,001.00 
  Приходи из буџета 45,000,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 

43 ПРОЈЕКАТ - Уређење пољопривредне инфраструктуре-атарски 
путеви   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Земљиште - Извођење радова 38,100,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  39,500,000.00 
  Приходи из буџета 39,499,999.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 

44 ПРОЈЕКАТ - Услуге премера и идентификације катастарских 
парцела пољопривредног земљишта у државној својини   

  Специјализоване услуге 6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,000,000.00 
  Приходи из буџета 6,000,000.00 

45 
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације система за 
наводњавање у Општини Инђија (6000 ха) подсистеми (Нови 
Сланкамен 2300 ха и Стари Сланкамен 3700 ха) 

  

  Специјализоване услуге 38,700,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 38,700,000.00 
  Приходи из буџета 38,700,000.00 

46 
ПРОЈЕКАТ - Припремни радови на привођењу земљишта намени, 
Индустријска зона, локација 3 у Бешки (култивисање локације и 
уклањање парлога, геодетско обележавање и увођење у посед) 

  

  Специјализоване услуге 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 32,489,840.00 

47 
ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И 
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ 
ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА У ИНЂИЈИ 

  

  Зграде и грађевински објекти 5,760,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5,760,000.00 
  Приходи из буџета 4,134,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,626,000.00 

48 ПРОЈЕКАТ - Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода 
насељених места Инђија    

  Зграде и грађевински објекти  2,000,000.00 
  Приходи из буџета 2,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,000,000.00 

49 ПРОЈЕКАТ - Изградња атмосферске канализације у Војвођанској и 
улици Соње Маринковић   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 19,929,840.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400,000.00 
  Приходи из буџета 20,529,839.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  20,529,840.00 

50 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације атмосферске 
канализације у улици Занатлијска трећи део у Инђији   
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  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

51 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације атмосферске 
канализације у улици Михаила Пупина у Инђији   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

52 ПРОЈЕКАТ - Израда претходне студије оправданости за 
пречишћавање отпадних вода у индустријској зони у Инђији   

  Специјализоване услуге 3,000,000.00 
  Приходи из буџета 3,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,000,000.00 

  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 588,577,903.26 

53 ПРОЈЕКАТ - Набавка ватрогасног возила   
  Машине и опрема 18,000,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  18,000,001.00 
  Приходи из буџета 18,000,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 

54 ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА   
  Специјализоване услуге-Стручни надзор 100,000.00 
  Машине и опрема 4,700,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,800,001.00 
  Приходи из буџета 4,800,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 

55 ПРОЈЕКАТ - ВИДЕО НАДЗОР ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 
ОПШТИНУ ИНЂИЈА   

  Специјализоване услуге - Стручни надзор 120,000.00 
  Машине и опрема  6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6,120,000.00 
  Приходи из буџета 6,119,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,000.00 

56 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и реконструкција 
Трга Слободе у центру Инђије (фонтана)   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 79,520,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,500,000.00 
  Приходи из буџета 81,420,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  81,420,000.00 

57 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке 
стазе до Лесног профила у Старом Сланкамену   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2,400,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 120,000.00 
  Приходи из буџета 2,969,999.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,970,000.00 

58 ПРОЈЕКАТ - Израда и монтажа надстрешница за аутобуска 
стајалишта на територији Општине Инђија   

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 180,000.00 
  Приходи из буџета 6,180,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,180,000.00 

59 ПРОЈЕКАТ - Услуге одржавања надстрешница аутобуских 
стајалишта на територији Општине Инђија / прање и чишћење /    

  Услуге по уговору 600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

60 
ПРОЈЕКАТ - Израда елабората о приступачности објеката од јавног 
значаја на територији Општине Инђија особама са инвалидитетом / 
Оперативни план Јавног здравља за 2020. годину 

  

  Услуге по уговору 2,000,000.00 
  Приходи из буџета 2,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,000,000.00 

61 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук   
  Зграде и грађевински објекти  5,000,000.00 
  Приходи из буџета 2,500,000.00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 2,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  5,000,000.00 

62 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за саобраћајнице у 
индустријској зони Бешка   

  Зграде и грађевински објекти  360,000.00 
  Приходи из буџета 360,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  360,000.00 

63 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и уређење ужег дела 
центра насеља Крчедин   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 14,900,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 300,000.00 
  Приходи из буџета 15,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  15,400,000.00 

64 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Крчедин   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 17,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400,000.00 
  Приходи из буџета 18,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  18,200,000.00 
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65 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Чортановци   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3,400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 4,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,200,000.00 

66 ПРОЈЕКАТ - Изградња тротоара у насељеном месту Стари 
Сланкамен   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 6,650,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,650,000.00 

67 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације, изградња и 
реконструкција тротоара у насељу Нови Карловци   

  Специјализоване услуге 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације 474,144.02 
  Зграде и грађевински објекти - изградња 23,707,201.08 
  Зграде и грађевински објекти - стручни надзор 500,000.00 
  Приходи из буџета 24,981,345.10 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  24,981,345.10 

68 ПРОЈЕКАТ - Изградња саобраћајнице С1 у радној зони Локација 15 
КО Инђија у дужини 600 м   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 22,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400,000.00 
  Приходи из буџета 11,600,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 11,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  22,600,000.00 

69 

ПРОЈЕКАТ - Реконструкција слободног профила у постојећој 
регулацији дела улице Цара Душана у насељу Нови Сланкамен, 
деоница раскрснице са улицом Вука Караџића до раскрснице са 
улицом Светосавском 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 32,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  Приходи из буџета 32,800,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  32,800,000.00 

70 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња пешачке 
стазе у улици Цара Душана у Новом Сланкамену - лева страна из 
правца Инђије 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 120,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3,654,916.03 
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  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 3,874,916.03 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,874,916.03 

71 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације проширења коловоза у 
улици Фрушкогорска у Новом Сланкамену   

  Зграде и грађевински објекти  1,000,000.00 
  Приходи из буџета 1,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,000,000.00 

72 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације марине у Старом 
Сланкамену   

  Зграде и грађевински објекти  500,000.00 
  Приходи из буџета 500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  500,000.00 

73 ПРОЈЕКАТ - Уређење простора за смештај чамаца код марине у 
Старом Сланкамену   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 900,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 1,150,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,150,000.00 

74 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу пешачко 
бициклистичке стазе од Инђије до Јарковаца дуж пута Л-22 са јавном 
расветом 

  

  Зграде и грађевински објекти  1,000,000.00 
  Приходи из буџета 1,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,000,000.00 

75 ПРОЈЕКАТ - Изградња пешачке стазе у целој дужини у улици 
Николе Тесле у Љукову   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 7,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,000,000.00 

76 ПРОЈЕКАТ - Рехабилитација коловоза улице 1. Новембра у Љукову   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 55,001,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  Приходи из буџета 55,900,999.00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  55,901,000.00 

77 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу паркинга 
у Блоку 44 у Инђији - Ламела   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 5,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6,000,000.00 

78 
ПРОЈЕКАТ - Извођење радова на изградњи саобраћајнице са 
пратећом инфраструктуром и јавном расветом у Улици Нова 2 
Инђија - прва фаза 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,700,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 7,700,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,700,000.00 

79 ПРОЈЕКАТ - Санација, поправка и извођење радова на пешачким 
стазама - тротоарима по насељеним местима општине Инђија   

  Специјализоване услуге - превентивне мере и координација 400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 35,100,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  Приходи из буџета 36,100,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  36,100,000.00 

80 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
асфалтирању преосталих неасфалтираних улица по насељеним 
местима општине Инђија 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Пројектовање и извођење радова 162,410,640.13 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 2,000,000.00 
  Приходи из буџета 164,710,640.13 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  164,710,640.13 

81 ПРОЈЕКАТ - Уређење путева у викенд насељима цементном 
стабилизацијом   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 40,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  Приходи из буџета 41,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  41,400,000.00 

82 ПРОЈЕКАТ - Теренска и лабораторијска испитивања код изградње и 
асфалтирања путева   

  Специјализоване услуге 6,000,000.00 
  Приходи из буџета 6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,000,000.00 

83 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације саобраћајница у 
Индустријској Зони Бешка   

  Зграде и грађевински објекти 360,000.00 
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  Приходи из буџета 360,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  360,000.00 

84 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за изградњу пешачке 
стазе од улице Каменова до Монуса са леве стране до А 126   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

85 
ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице улица Лукачева (ДП другог реда), Главне и Челенске у 
насељу Нови Карловци 

  

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

86 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице у насељу Бешка   

  Зграде и грађевински објекти  1,200,000.00 
  Приходи из буџета 1,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,200,000.00 

87 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за реконструкцију 
раскрснице у насељу Марадик   

  Зграде и грађевински објекти  1,200,000.00 
  Приходи из буџета 1,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,200,000.00 
  ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 153,650,000.00 

88 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и изградња новог 
објекта за предшколску установу - прва фаза   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 77,600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 2,500,000.00 
  Приходи из буџета 80,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  80,400,000.00 

89 ПРОЈЕКАТ - Доградња вртића на објекту Невен у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 7,150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 7,550,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,550,000.00 

90 ПРОЈЕКАТ - Школица живота - заједно за детињство - Вртић 
Љуково   

  Зграде и грађевински објекти  2,600,000.00 
  Приходи из буџета 2,600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,600,000.00 

91 ПРОЈЕКАТ - Санација поткровног дела предшколске установе у 
Бешки   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 6,700,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,700,000.00 

92 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Марадику   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 6,700,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,700,000.00 

93 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Новим Карловцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 21,200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 400,000.00 
  Приходи из буџета 22,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  22,500,000.00 

94 ПРОЈЕКАТ - Изградња вртића у Јарковцима   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 25,500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 500,000.00 
  Приходи из буџета 26,900,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  26,900,000.00 

95 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за доградњу вртића у 
Новом Сланкамену   

  Зграде и грађевински објекти  300,000.00 
  Приходи из буџета 300,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  300,000.00 
  ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0.00 
  ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0.00 
  ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 6,000,000.00 

96 
ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ИЗБЕГЛА И 
ПРОГНАНА ЛИЦА 

  

  Зграде и грађевински објекти  6,000,000.00 
  Приходи из буџета 6,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,000,000.00 
  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 93,900,000.00 

97 ПРОЈЕКАТ - Набавка возила за Дом здравља   
  Машине и опрема 30,000,000.00 
  Приходи из буџета 30,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 30,000,000.00 

98 ПРОЈЕКАТ - Реконструкција амбуланте у Бешки    
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 56,000,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,000,000.00 
  Приходи из буџета 1,200,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 56,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  57,200,000.00 

99 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
реконструкцији објекта здравствене станице у Новом Сланкамену   

  Специјализоване услуге 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти  6,500,000.00 
  Приходи из буџета 6,700,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,700,000.00 
  ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 10,300,000.00 

100 ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2   
  Нематеријална имовина 7,800,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,800,000.00 
  Приходи из буџета 7,800,000.00 

101 ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА СКУЛПТУРЕ НА ТРГУ СЛОБОДЕ   
  Нематеријална имовина 2,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,500,000.00 
  Приходи из буџета 2,500,000.00 
  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 628,421,003.00 

102 ПРОЈЕКАТ - Услуге закупа клизалишта   
  Стални трошкови 7,000,000.00 
  Приходи из буџета 7,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,000,000.00 

103 ПРОЈЕКАТ - Прибављање монтажно-демонтажног спортског објекта    

  Зграде и грађевински објекти  13,000,000.00 
  Приходи из буџета 13,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  13,000,000.00 

104 
ПРОЈЕКАТ - Припрема, допуна документације и исходовање 
документације за завршетак радова на спортској хали у Инђији до 
добијања употребне дозволе и извођење радова 

  

  Зграде и грађевински објекти  30,001,000.00 
  Приходи из буџета 30,000,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  30,001,000.00 

105 ПРОЈЕКАТ - Изградња спортске хале у Бешки    
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 211,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 1,000,000.00 
  Приходи из буџета 107,000,000.00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 105,500,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  212,500,000.00 
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106 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације реконструкције 
стадиона Хајдук у Бешки   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

107 ПРОЈЕКАТ - Уређење градског базена    
  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

108 ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња на спортским теренима у 
Лејама - прва фаза   

  Зграде и грађевински објекти  14,280,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 14,280,001.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  14,280,001.00 

109 ПРОЈЕКАТ - Израда пројекта и изградња трим стазе са јавним 
осветљењем у Лејама   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 12,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 240,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 13,040,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  13,040,001.00 

110 ПРОЈЕКАТ - Изградња пешачко бициклистичке трим стазе од 
Монуса до Аутлет-а   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 60,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 600,000.00 
  Машине и опрема 1.00 
  Приходи из буџета 61,400,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 1.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  61,400,001.00 

111 ПРОЈЕКАТ - Завршетак изградње спортске хале у Инђији - 
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 400,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 95,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 2,000,000.00 
  Приходи из буџета 2,400,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 95,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  97,400,000.00 

112 ПРОЈЕКАТ - Завршетак радова на спортској хали у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 500,000.00 
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  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 154,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 3,000,000.00 
  Приходи из буџета 3,500,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 154,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  157,500,000.00 

113 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу школске 
сале у Љукову   

  Зграде и грађевински објекти  1,200,000.00 
  Приходи из буџета 1,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,200,000.00 

114 
ПРОЈЕКАТ - ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ -Израда пројектне 
документације, изградња и опремање објекта Академије спорта у 
Лејама 

  

  Специјализоване услуге 800,000.00 
  Зграде и грађевински објекти  15,600,000.00 
  Машине и опрема 3,500,000.00 
  УКУПНО ПРОЈЕКАТ  19,900,000.00 
  Приходи из буџета 19,900,000.00 
  ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 13,180,000.00 

115 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за гасификацију 
објекта Дома културе у Новим Карловцима   

  Зграде и грађевински објекти  180,000.00 
  Приходи из буџета 180,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  180,000.00 

116 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације за реконструкцију 
Ловачког дома у Љукову   

  Зграде и грађевински објекти  300,000.00 
  Приходи из буџета 300,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  300,000.00 

117 ПРОЈЕКАТ - Опремање Дома културе у Марадику   
  Зграде и грађевински објекти  2,000,000.00 
  Машине и опрема  2,000,000.00 
  Приходи из буџета 4,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,000,000.00 

118 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектно техничке документације за изведени 
објекат Дома културе у Крчедину   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 

119 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектно техничке документације за изградњу 
објекта Дома културе у Чортановцима   

  Зграде и грађевински објекти  1,200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,200,000.00 
  Приходи из буџета 1,200,000.00 

120 ПРОЈЕКАТ - Доградња објекта Дома културе у Љукову   
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  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  6,900,000.00 
  Приходи из буџета 6,900,000.00 

  ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  80,808,304.00 

121 ПРОЈЕКАТ - Санација јавног осветљења у насељеном месту 
Јарковци у општини Инђија   

  Зграде и грађевински објекти  3,059,200.00 
  Приходи из буџета 61,184.00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 2,998,016.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,059,200.00 

122 ПРОЈЕКАТ - Изградња јавне расвете дуж саобраћајнице С2 и С3 
(део) - Локација 15   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 23,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 435,104.00 
  Приходи из буџета 14,062,136.00 
  Трансфери од осталих нивоа власти 9,572,968.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  23,635,104.00 

123 

ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на 
изградњи двоструког кабловског вода у индустијској зони на 
Локацији 15 од МБТС Индофуд до планиране МБТС 2х630 КVA у 
дужини 2х1,1 км у зони раскрснице саобраћајница С1 и С3 и 
изградњу планиране трафо станице 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 16,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 300,000.00 
  Приходи из буџета 9,100,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 8,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  17,100,000.00 

124 

ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
изградњи кабловског вода 20KV са постојећег "20KV Бешка - 
Крчедин" далековода у дужини од цца. 500 м као и изградњу МБТС 
20/0,4 KV у радној зони Бешка Локација 3 

  

  Зграде и грађевински објекти  100,000.00 
  Приходи из буџета 50,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 50,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  100,000.00 

125 ПРОЈЕКАТ - Измештање постојеће КТЦ "Дом културе у центру 
Бешка"   

  Зграде и грађевински објекти  100,000.00 
  Приходи из буџета 50,000.00 
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  Трансфери од других нивоа власти 50,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  100,000.00 

126 ПРОЈЕКАТ - Изградња СТС Каменова у Инђији    
  Зграде и грађевински објекти  4,284,000.00 
  Приходи из буџета 3,384,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 900,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  4,284,000.00 

127 ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20КV Каменова улица 500 
м у Инђији   

  Зграде и грађевински објекти  900,000.00 
  Приходи из буџета 450,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 450,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  900,000.00 

128 ПРОЈЕКАТ - Изградња НН мреже Каменова улица у Инђији   
  Зграде и грађевински објекти  1,500,000.00 
  Приходи из буџета 750,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 750,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,500,000.00 

129 ПРОЈЕКАТ - Изградња прикључног вода 20KV Новосадска 100 м у 
Инђији   

  Зграде и грађевински објекти  180,000.00 
  Приходи из буџета 90,000.00 
  Трансфери од других нивоа власти 90,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  180,000.00 

130 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације и извођење радова на 
изградњи јавног осветљења на месном стадиону у Крчедину   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

131 
ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на 
изградњи продужетака јавне расвете у улици Сремска кратка у 
Инђији 

  

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 50,000.00 
  Приходи из буџета 1,900,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,900,000.00 

132 ПРОЈЕКАТ - Израда техничке документације и извођење радова на 
изградњи продужетака јавне расвете у улици Дунавска у Инђији   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 2,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 2,750,000.00 
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  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  2,750,000.00 

133 ПРОЈЕКАТ - Израда пројектне документације за изградњу јавне 
расвете у радној зони Бешка Локација 3   

  Зграде и грађевински објекти  600,000.00 
  Приходи из буџета 600,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  600,000.00 

134 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у парку Данице Јовановић у 
Бешки   

  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,000,000.00 
  Приходи из буџета 1,000,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,000,000.00 

135 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Милутина 
Миланковића у Инђији   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 7,100,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,100,000.00 

136 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Стевана Сремца у 
Инђији   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 300,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 6,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 600,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 200,000.00 
  Приходи из буџета 7,100,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  7,100,000.00 

137 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Горчилова-Десанке 
Максимовић у Инђији   

  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 3,750,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,750,000.00 

138 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете у улици Бачка у Инђији   
  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 150,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 500,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 3,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 3,750,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  3,750,000.00 

139 ПРОЈЕКАТ - Изградњa јавне расвете на дечијем игралишту на 
раскрсници улица Десанке Максимовић и Стевана Великог у Инђији   
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  Специјализоване услуге - Превентивне мере и координација 100,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Израда пројектне документације 200,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Извођење радова 1,000,000.00 
  Зграде и грађевински објекти - Стручни надзор 100,000.00 
  Приходи из буџета 1,400,000.00 
  УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ  1,400,000.00 

   
 УКУПНО  2,482,936,209.71 

 

  
ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 Извори прихода за реализацију Програма 
уређивања грађевинског земљишта општине Инђија се 
обезбеђују из: 

 Буџета Општине Инђија, односнo прихода 
остварених отуђењем грађевинског земљишта, прихода 
остварених давањем у закуп грађевинског земљишта, 
прихода остварених од доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, комуналних такси за паркинг 
простор, дела накнада за друмска, моторна и друга 
возила у складу са законом и других извора прихода 
у складу са законом и прописима Општине, који их 
опредељују за реализацију овог Програма; 

 Других извора финансирања, односно 
трансферима одобреним од стране Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, надлежних 
Министарстава и Секретаријата, кредитним средствима 
и др.

 Остварени приходи могу се по потреби 
преусмеравати за извршење намена утврђених 
Програмом. Преусмеравања се могу вршити у 
оквиру исте групе послова, извора финансирања 
и исте економске класификације, уз одговарајућу 
документацију и у складу са законским прописима.

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-307/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1385
 На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/17-др. закон и 95/2018),
 Скупштина општине Инђија на седници, 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, усвојила је 

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 
2020. ГОДИНУ

Члан 1. 
 Кадровски план Општинске управе општине 
Инђија и Правобранилаштва општине Инђија за 
2020. годину, састоји се од приказа постојећег броја 
запослених у Општинској управи општине Инђија на 
дан 31. децембра 2019. године, и то: броја службеника 
према радним местима; броја намештеника према 
радним местима; броја службеника и намештеника 
према звањима; броја службеника и намештеника у 
Kaбинету Председника општине; броја службеника и 
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија; 
броја запослених са радним односом на одређено време; 
броја приправника, као и приказа планираног броја 
запослених за 2020. годину, и то: броја службеника 
и намештеника, који су потребни у 2020. години, за 
коју се доноси Кадровски план; броја службеника и 
намештеника у Правобранилаштву општине Инђија; 
броја службеника и намештеника, чији се пријем у 
радни однос на одређено време планира у Кабинету 
Председника општине; броја запослених чији се пријем 
у радни однос на одређено време планира због повећаног 
обима посла у 2020. години и броја приправника.

Члан 2.
 Постојећи број запослених у Општинској 
управи општине Инђија, на дан 31. децембра 2019. 
године:

1. Службеници - према радним местима:
Радна места службеника број 

извршилаца
Начелник Општинске управе 1
Заменик начелника Општинске управе 1
Начелник Одељења за финансије 1
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Послови буџета 2
Шеф Одсека трезора 1
Послови трезора 2
Послови извршења трезора 2
Рачунополагач 2
Начелник одељења за привреду и 
инвестиције 

1

Послови привреде 1
Послови развоја и пољопривреде 2
Послови инвестиција 1
Службеник за јавне набавке 1
Послови јавних набавки 2
Послови одбране и цивилне заштите 1
Послови статистике у области 
привреде и предузетништва 

1

Начелник одељења за утврђивање и 
наплату јавних прихода 

1

Инспектор пореске контроле 3
Порески инспектор наплате 3
Финансијско материјални послови 3
Послови пореске евиденције 1
Послови пореског извршења 1
Канцеларијски послови 1
Начелник одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине

1

Послови издавања грађевинске 
дозволе 

3

Послови у области урбанизма и 
грађевинарства 

1

Послови издавања урбанистичких 
аката 

3

Послови издавања употребних 
дозвола 

1

Послови заштите животне средине 1
Комунално-стамбени послови 1
Имовинско правни послови 2
Послови озакоњења 1
Админстративно-технички послови 2
Начелник одељења за друштвене 
делатности 

1

Послови образовања, друштвене 
бриге о деци и образовању 

2

Послови борачко-инвалидске и 
социјалне заштите

2

Послови здравствене заштите-
Саветник за заштиту права пацијената 

1

Послови културе, информисања и 
спорта

1

Админстративно – технички послови 
у области образовања и друштвене 
бриге о деци 

1

Послови пријема захтева за 
остваривање породиљских права и 
права на родитељски и дечији додатак 

1

Послови заштите и остваривања 
личних и колективних права 
националних мањина , етничких 
група, избеглих и прогнаних лица 

1

Начелник одељења за општу управу 1
Стручно-оперативни послови за 
потребе председника општине 

1

Послови вођења бирачких спискова 
и личних стања грађана и послови 
безбедности и заштите на раду

2

Административни послови у области 
личних стања грађана и послови 
безбедности и здравља на раду 

1

Матичар за матично подручје Инђија 1
Заменик матичара за матично 
подручје Инђија 

2

Послови шефа Месне канцеларије и 
матичара за матично подручје Бешка 

1

Заменик матичара за матично 
подручје Бешка

1

Послови шефа Месне канцеларије и 
матичара за матично подручје Нови 
Сланкамен 

1

Заменик матичара за матично 
подручје Нови Сланкамен 

1

 Послови за пријем поднесака 1
Послови архиве и отпремања поште 2
Послови управљања људским 
ресурсима 

1

Персонални послови 1
Послови набавке 1
Начелник одељења за инспекцијске 
послове 

1

Грађевински инспектор 1
Послови у области инспекцијског 
надзора 

1

Комунални инспектор 3
Инспектор за друмски саобраћај 1
Инспектор за заштиту животне 
средине

1

Просветни инспектор 1
Начелник одељења за правне и 
скупштинске послове

1

Послови нормативе 1
Послови пружања правне помоћи 1
Стручни послови за Скупштину и 
Општинско веће 

1
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Технички послови за Скупштину 
општине и Општинско веће 

2

Укупно 94

2. Намештеници - према радним местима: 
Радна места намештеника број 

извршилаца
Возач - достављач у Месној 
канцеларији Бешка

1

Достављач у Месној канцеларији 
Бешка

1

Достављач у Месној канцеларији 
Нови Сланкамен

2

Послови вођења евиденције, 
одржавања и управљања возилом

2

Достављач 3
Дактилограф 1
Послови умножавања материјала 1
Спремачица 2
Послови одржавања уређаја и 
инсталација - Домар

1

Телефониста 1
Укупно 15

3. Службеници и намештеници - према звањима:
Звања службеника и намештеника број 

извршилаца
Службеник на положају - I група 1
Службеник на положају - II група 1
Самостални саветник 18
Саветник 47
Млађи саветник 4
Сарадник 15
Млађи сарадник -
Виши референт 10
Референт 
Mлађи референт /
Намештеник 15
Укупно 111

4. Службеници и намештеници у Kaбинету 
Председника општине:
Службеници и намештеници број 

извршилаца
Самостални саветник /
Саветник 1
Млађи саветник /
Сарадник /
Млађи сарадник /
Виши референт /
Референт /

Млађи референт /
Намештеник /
Укупно 1

5. Службеници и намештеници у 
Правобранилаштву општине Инђија:
Службеници и намештеници број 

извршилаца
Самостални саветник /
Саветник /
Млађи саветник /
Сарадник /
Млађи сарадник /
Виши референт 1
Референт /
Млађи референт /
Намештеник /
Укупно 1

 
6. Радни однос на одређено време (повећан обим 
посла):
Стручна спрема Број 

извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

6

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)

1

средња стручна спрема 1
намештеник 1

7. Приправници:
Приправници број 

извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

/

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)

/

средња стручна спрема /

Члан 3. 
Планирани број запослених за 2020. годину:

1. Службеници и намештеници:
Звања службеника и намештеника број 

извршилаца
Службеник на положају - I група 1
Службеник на положају - II група 1
Самостални саветник 18
Саветник 50
Млађи саветник  6
Сарадник 14
Млађи сарадник /
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Виши референт  9
Референт /
Mлађи референт /
Намештеник 13
Укупно: 112

2. Службеници и намештеници у 
Правобранилаштву општине Инђија:
Звања службеника и намештеника број 

извршилаца
Самостални саветник /
Саветник /
Млађи саветник /
Сарадник /
Млађи сарадник /
Виши референт 1
Референт /
Млађи референт /
Намештеник /
Укупно 1

 
3. Радни однос на одређено време у Кабинету 
Председника општине:
Звања службеника и намештеника број 

извршилаца
Самостални саветник /
Саветник 1
Млађи саветник /
Сарадник /
Млађи сарадник /
Виши референт /
Референт /
Млађи референт /
Намештеник /
Укупно 1

4. Радни однос на одређено време (повећан обим 
посла):
Стручна спрема Број 

извршилаца
висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

6

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)

1

средња стручна спрема 1
намештеник 1

5. Приправници:
Приправници број 

извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова)

/

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова)

/

средња стручна спрема /

Члан 4.
 На основу Кадровског плана, доноси се 
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Инђија и 
Правобранилаштву општине Инђија.

Члан 5.
 Овај Кадровски план објавити у „Службеном 
листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-291/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 На основу члана 40. став 1. тачка 19. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 
5/19), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном подгодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/18) 
и члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима 
у јавној својини општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ број 12/18),
 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Образује се Комисија за давање у закуп 
непокретности у јавној својини Општине Инђија и то 
кровног дела терасе на новом крилу управне зграде 
Општине Инђија, у Инђији, Цара Душана 1, саграђене 
на парцели број 1/2 к.о. Инђија. 

II
 Комисија има председника и четири члана.

III
 У Комисију се именују:
1. Јелена Растовић, дипл. правник – за председника,
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2. Јасмина Радојчић, дипл. правник – за члана
3. Небојша Забрдац, дипл.инж.арх. – за члана
4. Маја Шакић, дипл.ецц.– за члана,
5. Вера Винчић, инж.грађ.– за члана. 

IV
 Задатак Комисије је да спроведе поступак 
давања у закуп кровног дела терасе на новом крилу 
управне зграде Општине Инђија саграђене на парцели 
број 1/2 уписане у лист непокретности број 9742 к.о. 
Инђија, јавна својина Општине Инђија у површини од 
10м2 ради постављања и инсталације базне станице, 
антенских носача, антена, система преноса и друге 
телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја, 
објави оглас о спровођењу поступка прикупљања 
писмених понуда за давање у закуп, утврди редослед 
понуђача и да Скупштини општине Инђија упути 
предлог одлуке о давању у закуп најповољнијем 
понуђачу на одлучивање.

V
 Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-294/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) члана 
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија бр. 5/2019) и члана 14. став 2. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ 
Инђија (Службени лист општине Инђија“, 7/13, 1/15, 
14/16 и 22/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА 

ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“ Инђијa за 2020. годину, број:06-26/2019-7, 
који је донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници 
одржаној 05. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-73-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1388
 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) 
члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 13. 
став 2.Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Водовод 
и канализација“ Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“ број: 7/13, 14/13,1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија 
ЈП за 2020. годину, број:038-13/2019-3, који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
30. новембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-70-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) члана 
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 13.став 2. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија, („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 7/13, 15/13,1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И 
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА 

ЗА 2020.ГОДИНУ 

I
 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2020.годину, 
броj:063/2019, у тексту који је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2019.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-67-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1390
 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) 
члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 
13. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија (Службени 
лист општине Инђија“, 7/13, 1/15 и 14/16),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Годишњи програм  

 
пословања за 2020. годину Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ ЈП Инђија броj:6686, у тексту који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
29.новембра 2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-65-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1391
 На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16) члана 
40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија бр.5/2019) и члана 13. став 2. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија (Службени лист 
општине Инђија“, 7/13, 1/15 и 14/16 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ 
ЈП ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Програм пословања за 
2020. годину Јавног предузећа за дистрибуцију гаса 
„Ингас“ јп Инђија броj: 3746/2, у тексту који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
09. децембра 2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-74-1/2019-I 
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1392
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА ЗА 2020.

ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програм рада и на 
Финансијски план за Центра за социјални рад „Дунав“ 
Инђија 2020.годину, броj: 55100-318/2019, који је донео 
Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија 
на седници одржаној 11.децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 551-6-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1393
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ 

„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2020.ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програм рада Установе 
„Културни центар“ Инђија за 2020.годину број:839, 
који је донео Управни одбор ове Установе на седници 
одржаној 18. децембра 2019.године.

II
 Даје се сагласност на Финансијски план 
Установе „Културни центар“ Инђија за 2020.годину 
број:839/1, који је донео Управни одбор ове Установе на 
седници одржаној 19.децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 022-7-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1394
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА, ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА 
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА 
ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ

I
 Даје се сагласност на Измену и допуну 
Пројекције финансијског плана, односно расхода 
за средства пројектована у буџету општине Инђија 
опредељена за делатност Дома здравља Инђија у 2019. 
години, броj:01-2644/2, који је донео Управни одбор 
Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија на 
седници одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2292-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1395
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКЦИЈУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА 

ЗА СРЕДСТВА ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА 

ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2020. 
ГОДИНИ

I
 Даје се сагласност на Пројекцију финансијског 
плана, односно расхода за средства пројектована у 
буџету општине Инђија опредељена за делатност Дома 
здравља у 2020. години, броj:01-2644/3, који је донео 
Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика 
Павловић“ Инђија на седници одржаној 20. децембра 
2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2291-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1396
 На основу члана 18. и 40. став 1. тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 
ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програм рада Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија у 2020. 
години, број:188, који је донео Управни одбор Народне 
библиотеке на седници одржаној 18. децембра 2019.
године.

II
 Даје се сагласност на Финансијски план 
пословања Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ 
Инђија за 2020. годину,број:189, који је донео Управни 
одбор Народне библиотеке на седници одржаној 20. 
децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2301-1/2019-I 
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1397
 На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија 
број:5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО 

БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план 
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2020.
годину број:400-571/2019-01, коју је донео Управни 
одбор Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на 
седници одржаној 20.децембра 2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2297-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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



Број 32, страна број  2406                          Службени лист општине Инђија                          Уторак 31. децембар 2019.

 1398
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020.ГОДИНУ УСТАНОВЕ 

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Годишњи програм рада 
за 2020.годину Установе „Спортски центар“ Инђија 
број:245, који је донео Управни одбор ове Установе на 
седници одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2309-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1399
 На основу члана 18. и 40.став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 
2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Програма рада Туристичке 
организације општине Инђија са финансијским планом 
за 2020.годину, број:233-2019, који је донео Управни 
одбор Туристичке организације општине Инђија на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 332-110-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1400
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

„ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА Д.О.О.“ 
ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на План рада и финансијски 
план за 2020. годину „Пословно образовног центра 
д.о.о.“ Инђија, који је донео директор „Пословно 
образовног центра д.о.о.“ Инђија, дана 20. децембра 
2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 022-8-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1401
 На основу члана 18. и члана 40. став 1.тачка 
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ, 
ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ 

д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Годишњи програм рада 
и пословања са финансијским планом „Агенције за ИТ, 
ГИС и комуникације општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 
2020. годину, број:03-0001/19, који је донео директор 
„Агенције за ИТ, ГИС и комуникације општине Инђија“ 
д.о.о. Инђија, дана 10. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-75-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1402
 На основу члана 18. и члана 40.став 1.тачка 
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ 
„АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА

I
 Даје се сагласност на Годишњи програм рада 
и пословања са Финансијским планом за 2020. годину 
„Агенције за економски развој општине Инђија“ д.о.о. 
Инђија броj:150/2019, који је донео директор „Агенције 
за економски развој општине Инђија“ ДОО Инђија дана 
09. децембра 2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-76-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1403
 На основу члана 18. и члана 40.став 1.тачка 
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ д.о.о. ИНЂИЈА ЗА 2020. 

ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Годишњи програм 
пословања са финансијским планом „Агенције за 
рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2020.
годину, броj:255/2019 који је донео директор Агенције за 
рурални развој, дана 09. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-7-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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



Број 32, страна број  2408                          Службени лист општине Инђија                          Уторак 31. децембар 2019.

 1404
 На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42. 
Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија бр.5/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30.децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ 

ОВЛААШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКОА У 
ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

ИНЂИЈА У 2020.ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

I
 Даје се сагласност на План активности на 
реализацији јавних овлашћења и дистрибуцији оброка 
у оквиру народне кухиње Црвеног крста Инђија за 2020.
годину са елементима финансијског плана, броj:487, 
који је донео Управни одбор Црвеног крста Инђија на 
седници одржаној 04. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2279-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1405
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30.децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план 
Месне заједнице Бешка за 2020. годину, број:394/19, 
које је донео Савет Месне заједнице Бешка на седници 
одржаној 19. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2289-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1406
 На основу члана 113. став 2.  Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина  општине  Инђија  на  седници  
одржаној  дана   30.децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА 
2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Чортановци за 2020. годину, број:194/19, које 
је донео  Савет Месне заједнице Чортановци на седници 
одржаној 19. децембра  2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2288-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1407
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Крчедин за 2020. годину, број:343/19, које 
је донео Савет Месне заједнице Крчедин на седници 
одржаној 19. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2285-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1408
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ 

ВИНОГРАДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Сланкаменачки Виногради за 2020. годину, 
број:137/19, које је донео Савет Месне заједнице 
Сланкаменачки Виногради на седници одржаној 19. 
децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2286-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1409
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК ЗА 2020. 

ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Марадик за 2020. годину, број:135/2019, које 
је донео Савет Месне заједнице Марадик на седници 
одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2296-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1410
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Љуково за 2020. годину, број:229/2019, које 
је донео Савет Месне заједнице Љуково на седници 
одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2302-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1411
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ ЗА 2020. 

ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Јарковци за 2020. годину, број:186/2019, које 
је донео Савет Месне заједнице Јарковци на седници 
одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2303-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1412
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Инђија за 2020. годину, број:320/2019, које 
је донео Савет Месне заједнице Инђија на седници 
одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2304-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1413
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ 
СЛАНКАМЕН ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Стари Сланкамен за 2020. годину, број:01-
122/2019, које је донео Савет Месне заједнице Стари 
Сланкамен на седници одржаној 19. децембра 2019.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2300-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1414
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ 
ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Нови Карловци за 2020. годину, број:48/2019, 
које је донео Савет Месне заједнице Нови Карловци на 
седници одржаној 20. децембра 2019.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2305-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1415
 На основу члана 113. став 2. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019) 
и члана 57. став 4. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:18/2019 и 
25/2019 ),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ СЛАНКАМЕН 

ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Даје се сагласност на Финансијски план Месне 
заједнице Нови Сланкамен за 2020. годину, број:01-
110/2019, које је донео Савет Месне заједнице Нови 
Сланкамен на седници одржаној 19. децембра 2019.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2299-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1416
 На основу члана 15. став 2.тачка 3. Закона о 
јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр.15/16) 
и члана 40. став1. тачка 6. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист Општине Инђија“, бр.5/19)
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Усваја се Финансијски плана реализације Плана јавног 
здравља Општине Инђија за 2020. годину, у тексту који 
чини саставни део овог Решења.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-2372/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1417
 На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018)) и члана 40. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија (‘’Службени лист општине 
Инђија’’ број 5/19),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ 

И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ 
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА

I
 Новица Темуновић, уменује се из реда 
запослених за члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„ИНГРИН“ Инђија.

II
 Мандат именованог траје до истека мандата 
Надзорног одбора Јавног предузећа за скупљање и 
одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ 
Инђија.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-246-1/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1418
 На основу члана 40.став 1.тачка 42. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
бр.5/2019) и члана 24. Одлуке о правобранилаштву 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 
11/14),
 Скупштина општинре Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА

I
 Јасмина Тривун – дипломирани правник 
из Инђије, разрешава се дужности Општинског 
правобраниоца општине Инђија са даном, 8.јануаром 
2020. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-292/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

-------------------------
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 1419
 На основу члана 40.став 1.тачка 42 Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
бр.5/2019) и члана 24. Одлуке о правобранилаштву 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 
11/14),
 Скупштина општинре Инђија на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА

I
 Јасмина Тривун, дипломирани правник 
из Инђије, поставља се за заменика Општинског 
правобраниоца општине Инђија, на мандатни период од 
пет година, почев од 08. јануара 2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-293/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

 1420
 На основу члана 13. и 14. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС”, број 129/07, 34/10 - одлука 
УС и 54/11), члана 32. став1.тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 , 83/14 – др. 
Закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40.став1.тачка 
42. Статута Општине Инђија („Службени лист Општине 
Инђија“ број 5/19)
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Изборну комисију Општине Инђија у сталном 
саставу, чине председник и 10 (десет) чланова који имају 
заменике.

 Изборна комисија има секретара који има 
заменика.

II
 У Изборну комисију Општине Инђија именују 
се:

1. За председника:
- Никола Малић, дипл.правник из Инђије, ул.Блок 63 
бр.8/17, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“,

за заменика председника:
- Бранислав Мазињанин, дипл. правник из Инђије, 
ул.Душана Вукасовића 56, на предлог одборничке групе 
„Александар Вучић-Србија побеђује“;

2. За члана :
- Бранка Наић, дипл.економиста, ул.Ластина бр.67, 
Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“,
За заменика члана
-  Наташа Овука, дипломирани правник,ул. Иве Андрића 
25, Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“;

3. За члана :
- Бранко Деспотовић, дипломирани економиста, ул. 
Бранка Ћопића бб, Инђија, на предлог одборничке групе 
„Александар Вучић-Србија побеђује“, 
За заменика члана 
- Маша Марјановић, дип.правник, ул. Светог Саве бр.71, 
Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“; 

4. За члана:
- Олгица Кривошија, дип.правник, ул. Карађорђева 
бр.34, Бешка, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“,
За заменика члана 
- Јелена Пуђа, дипломирани економиста, ул. Новосадска 
21/3, Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“; 

5. За члана:
- Сандра Николић, дип.правник , ул. Југ Богдана бр.14/6, 
Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“,
За заменика члана 
- Селена Поповић, дипломирани правник,ул. Светог Саве 
38, Инђија, на предлог одборничке групе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“;

6. За члана:
- Дејан Дмитровић дипломирани саобраћајни инжењер, 
из Инђије, ул. Стевана Сремца 57, на предлог одборничке 
групе „Зато што волим Инђију“,
за заменика:
- Дејан Вујанић матурант гимназије, из Инђије , 
ул.Српскоцрквена 22б , на предлог одборничке групе 
„Зато што волим Инђију“;

7. За члана:
- Милорад Ступар матурант гимназије из Инђије, 
ул.Сремска 81, на предлог одборничке групе „Зато што 
волим Инђију“,
за заменика:
- Светомир Џонић матурант гимназије, из Инђије ул. Југ  
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Богдана 4/37 , на предлог одборничке групе „Зато што 
волим Инђију“;

8. За члана:
- Петар Филиповић струковни менаџер из Инђије, ул. 
Митровданска 2, на предлог одборничке групе „Зато 
што волим Инђију“,
за заменика:
- Зоран Адам дипломирани економиста, из Инђије, 
ул.Милутина Миланковића бб , на предлог одборничке 
групе „Зато што волим Инђију“;

9. За члана:
- Александар Драгин дипломирани економиста из 
Инђије, ул. Церска 15, на предлог одборничке групе 
„Зато што волим Инђију“,
за заменика:
- Дарко Љубинковић аутоелектричар, из Инђије, ул. 
Слободана Пенезића 4, на предлог одборничке групе 
„Зато што волим Инђију“;

10. За члана:
- Александра Марић из дипломирани правник, Инђије 
ул. Краља Петра 9, на предлог одборничке групе 
Социјалистичке партије Србије,
за заменика:
- Александра Рађеновић дипломирани економиста, из 
Инђије, ул. Београдска 6, на предлог одборничке групе 
Социјалистичке партије Србије;

11. За члана: 
- Недељко Јотановић шумарски техничар, из Крчедина, 
ул. Цара Душана 150, на предлог одборничке групе 
Српске радикалне странке,
за заменика: Александра Травица дипломирани учитељ, 
из Изђије, ул. Карађорђева 17, на предлог одборничке 
групе Српске радикалне странке;

За секретара:
- Александар Банић, дипломирани правник из Инђије 
ул. Душана Јерковића 17б,
за заменика секретара,
- Драгана Степановић, дипломирани правник из Инђије, 
ул. Новосадска бр.2 улаз 2 стан 1. 

III
 Мандат Изборне комисије из тачке I овог 
Решења, траје четири године.

IV
 Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење о именовању Изборне комисије Општине 
Инђија у сталном саставу („Службени лист Општине 
Инђија“, бр.3/2016 и 4/2016).

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

О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење Решења о 
образовању и именовању Изборне комисије Општине 
Инђија садржан је у одредбама члана 13. и 14. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС”, број 129/07, 34/10 -  
одлука УС и 54/11), члана 32. став1.тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 
83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 
40.став1.тачка 42. Статута Општине Инђија („Службени 
лист Општине Инђија,“ број 5/19) .
 Одредбом члана 14. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничких група у Скупштини јединице 
локалне самоуправе, сразмерно броју одборнику.
 Одредбом члана 14. став 3. наведеног Закона 
прописано је да изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина јединице локалне самоуправе 
и да секретар учествује у раду комисије без права 
одлучивања.
 Одредбом члана 14. став 4. истог Закона 
прописано је да председник, чланови изборне комисије 
и њен секретар имају заменике.
 Одредбом члана 14. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да се за председника, заменика 
председника, секретара и заменика секретара изборне 
комисије именује лице које је дипломирани правник.
 Сагласно члану 13. став. 3. истог закона, ниједна 
политичка странка или страначка коалиција не може 
имати више од половине чланова у сталном саставу 
органа за спровођење избора.
 Сагласно члану 13. став. 4. у решењу о 
именовању председника и чланова органа за спровођење 
избора поред личног имена председника, односно члана, 
мора бити наведена његова политичка припадности или 
назив странке, односно страначке коалиције, на чији 
предлог је именован.
 Поступајући по позиву Комисије за кадровска 
и административна питања, као предлагача предметног 
акта, Одборничке групе доставиле су своје предлоге 
за председника и чланове Изборне комисије Општине 
Инђија у сталном саставу, као и за њихове заменике, 
сразмерно заступљености истих у Скупштини општине 
Инђија, а у сврху доношења Решење о образовању и 
именовању Изборне комисије Општине Инђија које ће 
одражавати састав Скупштине општине Инђија сазива 
2016/2020, на начин како је то утврђено Законом о 
локалним изборима.
 Сагласно члану 14. став 3. и 5. Закона о локалним 
изборима, овим Решењем именују се секретар и заменик 
секретара Изборне комисије.
 На основи свега наведеном, донето је Решење 
како је дато у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења, 
дозвољена је жалба Управном суду у Београд - одељење 
Нови Сад, у року од 24 часа од доношења истог.
 Ово Решење је донето дана 30.12.2019.године у 
12.00 сати.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-295/2019-I
Дана: 30. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 1421
 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
бр.41/2009, 53/2010 , 101/11 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 - др. закон 87/18 и 23/19), члана 61. став 1. тачка 
6. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19) и члана 2. став 1. тачка 6. Одлуке 
о Општинском већу општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 25/08, 15/10),
 Општинско Веће општине Инђија, на седници 
одржаној 23. децембра 2019. године, донело је

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

И ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

 На основу члана 19. Закона, током 2019. године 
средства су реализована у следећим областима:
1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији општине Инђија;
2. превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја;
3. техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја;
4. научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја;
5. средства за рад Савета за безбедност саобраћаја. 

 Средства од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају 
буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој је територији 
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају 
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 

је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице 
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињен а остатак средстaва се користи за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 Део средстава која се користе за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја реализујe се кроз 
унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 
техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и 
рад и активности Савета. 

I
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИХОДИ

 Током 2019. године приход остварен од новчаних 
казни за прекршаје у корист нивоа Републике износи 
12.973.053,44 динара, а пренета средства из ранијих 
година износе 28.137.179,04 динара, што укупно чини 
41.110.232,48 динара.

РАСХОДИ
1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре на 
територији општине Инђија ................ 7.296.672 динара.
- Израда планова техничког регулисања саобраћаја на 
општинским путевима и улицама на подручју општине 
Инђија .................................................... 3.900.000 динара;
- Израда пројектне документације и изградња 
саобраћајних полигона за децу на подручју општине 
Инђија .................................................... 3.396.672 динара;

2. Превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја ........................  4.158.140 динара.
- Набавка аутоседишта за децу узраста до 7 година за 
потребе реализације кампање посвећене безбедности 
деце као најмлађих учесника у саобраћају Инђија ..........
................................................................. 2.789.640 динара;
- Набавка жутих ротационих светала за потребе 
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности 
возача трактора ........................................ 597.500 динара;
- Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих трака 
за означавање габарита теретних возила за потребе 
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности 
возача трактора ........................................ 579.000 динара;
- Набавка светлоодбојних прслука за најмлађе учеснике 
у саобраћају ............................................... 192,000 динара

4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја .............................................. 5.664.298 динара. 
- Набавка службених возила за потребе рада саобраћајне 
полиције и других органа надлежних за послове 
саобраћаја са подручја општине Инђија .........................
................................................................. 4.276.860 динара; 
- Набавка других техничких средстава за потребе рада 
припадника саобраћајне полиције и других органа 
надлежних за послове саобраћаја ......... 1.387.438 динара. 
- Рачунарска опрема .................................. 594.048 динара.
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- канцеларијски намештај и архивске полице ..................
.................................................................... 598.200 динара.
- остала опрема ........................................ 195.191 динара.

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја ................................................. 996.000 динара. 
- Израда студије за постављање уређаја за аутоматску 
детекцију саобраћајних прекршаја на путевима општине 
Инђија ........................................................ 498.000 динара;
- Израда студије за управљање брзинама на путевима 
општине Инђија ........................................ 498.000 динара; 

6. Средства за рад Савета за безбедност саобраћаја ........
................................................................. 1.432.085 динара.
 - Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја 
(накнаде за рад чланова савета, стручно усавршавање, 
учешће на семинарима и сл.). .................. 909.933 динара;
- Трошкови рада комисије радне групе за праћење 
спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности 
саобраћаја општине Инђија за период 2017-2022. године 
.................................................................... 522.152 динара.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 344-208/2019
Дана: 23. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р. 

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

 1422
 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
бр.41/2009, 53/2010 , 101/11 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 - др. Закон 87/18 и 23/19), члана 61. став 1. тачка 
6. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 5/19) и члана 2. став 1. тачка 6. Одлуке 
о Општинском већу општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 25/08, 15/10),
 Општинско Веће општине Инђија, на седници 
одржаној 23. децембра 2019. године, донело је

ПРОГРАМ
АКТИВНОСТИ И ПЛАН КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

 У 2020. години локална заједница ће кроз 
одређене мере и активности радити на стварању услова 
за побољшање и унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима у општини Инђија.

 У том смислу неопходна је добра сарадња са 
полицијском станицом у Инђији, као и обезбеђење 
средстава за техничко опремање исте, како би се 
створили услови за добру и ефикасну примену Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: 
Закона).

 У складу са чланом 17. Закона извори средстава 
за уанпређење саобраћаја су:
- буџет јединице локалне самоуправе
- наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне 
преступе предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима
- покони или прилози покровитеља дати јединици 
локалне самоуправе
- остали приходи. 

 На основу члана 19. Закона, средства ће бити 
реализована у следећим областима:
1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији општине Инђија;
2. превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја;
3. техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја;
4. научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја;
5. средства за рад Савета за безбедност саобраћаја.

 Средства од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају 
буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој је територији 
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају 
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 
је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице 
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињен а остатак средстaва се користи за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
 Део средстава која се користе за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја реализујe се кроз 
унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 
техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и 
рад и активности Савета.
 Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима у 2020. години на територији општине Инђија 
утврђују се намене и начин коришћења средстава у 
циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Инђија.
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I
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРИХОДИ

 Овим Програмом утврђују се планирани 
приходи и намена коришћења средстава за активности 
које се током 2020. године планирају у области 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Инђија. 21,525,061.68
 За реализацију овог Програма планирају се 
средства из буџета Општине Инђија за 2020. годину 
у укупном износу од 33.525.061 динара, од чега део 
средстава (21,525,061 динара) представљају пренета 
средства из 2019. године и 12.000.000,00 динара 
представљају процењена вредност средстава која ће 
бити прикупљена у току 2020. године. 

РАСХОДИ

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре на 
територији општине Инђија ............... 16.762.530 динара. 
1.1. Набавка и постављање LED дисплеја са порукама за 
безбедно учешће у саобраћају .............. 5.000.000 динара; 
1.2. Израда пројектне документације за изградњу 
саобраћајног полигона за децу на подручју општине 
Инђија ....................................................... 600.000 динара; 
1.3. Израда елабората за утврђивање потребе за 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја на локалним путевима у општини Инђија ..
..................................................................... 600.000 динара
1.4.Набавка машине за одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације .................... 5.000.000 динара.
1.5. Израда плана техничког регулисања саобраћаја на 
Државним путевима на територији општине Инђија ....
................................................................. 2.000.000 динара.
1.6. Набавка опреме за унапређење безбедности младих 
возача на путевима .................................... 600.000 динара
1.7 Анализа и предлог мера за унапређење кретања 
рањивих категорија учесника у саобраћају ......................
..................................................................... 600.000 динара
1.8 Праћење и извештавање о стању безбедности 
саобраћаја на путевима општине Инђија ........................
..................................................................... 600.000 динара
1.9 Набавка и постављање опреме и елемената 
саобраћајног полигона за децу .............. 1.762.530 динара

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији општине Инђија ................. 1.200.000 динара.
2.1. Израда приручника за стручно усавршавање учитеља 
и васпитача из области саобраћајног образовања и 
васпитања (100 комада) ........................... 600.000 динара;
2.2. Израда и штампање приручника за унапређење 
безбедности младих у саобраћају са едукацијом (200 
ком) ........................................................... 600.000 динара. 

3. Превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја ......................... 4.900.000 динара. 
3.1. Набавка кацига за мотоциклисте ..... 600.000 динара;
3.2. Набавка жутих ротационих светала за потребе 
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности 

возача трактора ......................................... 600.000 динара;
3.3. Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих трака 
за означавање габарита теретних возила за потребе 
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности 
возача трактора ........................................ 600.000 динара;
3.4. Набавка аутоседишта за децу за потребе реализације 
кампање посвећене безбедности деце као најмлађих 
учесника у саобраћају Инђија ............... 3.100.000 динара;

4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја .............................................. 6.362.531 динара. 
4.1. Набавка службених возила за потребе рада 
саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове саобраћаја са подручја општине Инђија ..........
................................................................. 4.362.531 динара; 
4.2. Набавка других техничких средстава за потребе 
рада припадника саобраћајне полиције и других органа 
надлежних за послове саобраћаја ......... 1.800.000 динара. 
4.2.1. Рачунарска опрема ......................... 600.000 динара.
4.2.2. канцеларијски намештај и архивске полице ..........
.................................................................... 600.000 динара.
4.2.3. остала опрема ................................. 600.000 динара.

5. Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја .............................................. 1.800.000 динара. 
5.1. Израда пројекта за мапирање ризика на локалним 
путевима општине Инђија ...................... 600.000 динара;
5.2. Израда студије за идентификацију црних тачака на 
путевима са предлогом мера .................... 600.000 динара; 
5.3. Израда анализе безбедности саобраћаја у зонама 
аутобуских стајалишта на путевима општине Инђија ..
.................................................................... 600.000 динара. 

6. Средства за рад Савета за безбедност саобраћаја ....
................................................................ 2.500.000 динара. 
 6.1. Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја 
(накнаде за рад чланова савета, стручно усавршавање, 
учешће на семинарима и сл.). .............. 1.700.000 динара;
6.2. Трошкови рада комисије радне групе за праћење 
спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности 
саобраћаја општине Инђија за период 2017-2022. године 
.................................................................... 800.000 динара.

II
 У случају да се приходи не остварују у 
планираном износу, Председник општине утврђује 
приоритетне активности, на предлог Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима. 
  

III
 Савет за безбедност саобраћаја на путевима, 
дужан је Општинском већу општине Инђија, поднети 
извештај о реализацији овог Програма до 31 јануара 
текуће године за предходну годину, а најкасније пре 
усвајања Програма за наредну годину.

IV
 Стручне и административно техничке послове 
у вези са реализацијом Програма, обављаће Одељење за 
привреду и инвестиције и Одељење за финансије.
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V
 Набавка добара, услуга и радова, у реализацији овог Програма, вршиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама.

VI
 Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 344-209/2019-III
Дана: 23. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р. 

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

 1423
 На основу члана 13. став 1. Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Инђија црквама и верским заједницама са територије општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 17/17 и 19/17 - аут. тумачење),
 Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 По основу спроведеног јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2019. годину, 
црквама и верским заједницама са територије општине Инђија, број 40-1429/2019-II од 06. септембра 2019. године, 
сходно Извештају Комисије за избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, број 
40-2262/2019-II од 18. децембра 2019. године, додељују се средства црквама и верским заједницама са територије 
општине Инђија за суфинансирање из буџета општине Инђија за 2019. годину, у укупном износу од 16.000.000,00 
динара, следећим носиоцима пројеката:
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II
 На основу ове одлуке, Председник општине Инђија закључиће уговоре о суфинансирању пројекта цркве 
или верске заједнице са носиоцима пројеката из тачке I.

III
 Носиоцима пројеката из тачке I ове одлуке средства за реализацију пројекта исплаћиваће се у складу са 
динамиком прилива средстава у буџет општине Инђија за 2019. годину.

IV
 Носилац пројекта коме су додељена средства дужан је да Комисији достави наративни и финансијски 
извештај о реализацији пројекта након завршетка реализације пројекта до краја текуће године, односно најкасније 
до 15. јануара 2020. године. 
 Носиоцу пројекта коме су додељена средства, а који не достави извештај у прописаном року, или уколико 
ненаменски користи одобрена средства неће бити додељена средства у наредне три године, односно неће бити 
разматрано евентуално учешће истог на јавном конкурсу у наредне три године.

V
 Ову одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Инђија, на огласној табли Општинске 
управе општине Инђија и у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-2315/2019-III
Дана: 23. децембра 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р. 

-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

1424
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-13-16/2019-II
Дана: 23.12.2019. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

 На основу члана 51. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних 
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на 
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe 
Инђија“, број 5/2019), а у складу са чланом 5. Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину 
(„Сл. лист општине Инђија“, број 29/2019), на предлог 
начелника Општинске управе општине Инђија,
 Председник општине доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Врши се измена и допуна Плана јавних набавки 
Општине Инђија и Општинске управе општине Инђија 
за 2019. годину и то:

 - У поглављу „РАДОВИ“:

 У редном броју 1.3.27 мења се назив предмета 
јавне набавке и процењена вредност, тако да сада гласи:

 „1.3.27 Изградња и реконструкција тротоара 
у насељу Нови Карловци, процењена вредност 
11.338.935,30 динара без ПДВ-а, позиција 213, конто 
511331.

 У редном броју 1.3.42 мења се назив предмета 
јавне набавке, процењена вредност и врста поступка, 
тако да сада гласи:

 „1.3.42 Изградња пешачке стазе у улици Цара 
Душана у Новом Сланкамену - лева страна из правца 
Инђије, процењена вредност 3.045.763,36 без ПДВ-а, 
позиција 217 конто 511231, поступак јавне набавке мале 
вредности.

 У редном броју 1.3.63 мења се назив предмета 
јавне набавке и процењена вредност, тако да сада гласи:

 „1.3.63 Извођење радова на реконструкцији 
објекта здравствене станице у Новом Сланкамену, 
процењена вредност 4.776.970,00 без ПДВ-а, позиција 
343 конто 511322.

 Иза редног броја 1.3.78 додаје се нова јавна 

набавка мале вредности која гласи:

 „1.3.79 Инвестициони радови на текућем 
одржавању зграде суда у Инђији – молерско-фарбарски, 
електро и подополагачки радови, процењена вредност 
4.989.442,00 без ПДВ-а, позиција 140/Б конто 423911.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Измене и допуне Плана јавних набавки Општине 
Инђија и Општинске управе општине Инђија за 2019. 
годину објавити на Порталу јавних набавки у року од 10 
дана од дана доношења Одлуке.

Председник,
Владимир Гак, с.р. 

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

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА 
ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1425
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Комисија за избор чланова радног тела за праћење 
Локалног антикорупцијског плана општине Инђија
Број: 06-218-4/2019-III
Дана: 31.12.2019. године
ИНЂИЈА

 На основу Одлуке о усвајању Локалног 
антикорупцијског плана општине Инђија (“Сл. лист 
општине Инђија”, бр. 30/17), Решења Општинског 
већа општине Инђија о образовању Комисије за избор 
чланова Локалног антикорупцијског тела општине 
Инђија, бр. 02-283/2019 од 23.12.2019. године („Сл. лист 
општине Инђија“, бр. 31/2019) и Правилника о условима, 
критеријумима и мерилима за избор чланова радног 
тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 
плана општине Инђија, посл. бр. 06-218-3/2019-III од 
дана 31.12.2019. године,
 Комисија за избор чланова радног тела за 
праћење Локалног антикорупцијског плана општине 
Инђија расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор чланова радног тела за праћење Локалног 

антикорупцијског плана општине Инђија

I ЦИЉ КОНКУРСА
 Јавни конкурс се расписује за избор чланова 
радног тела за праћење Локалног антикорупцијског 
плана (ЛАП) општине Инђија 

II УСЛОВИ, ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРАВО НА 
УЧЕШЋЕ
 Кандидат за члана радног тела за праћење 
Локалног антикорупцијског плана општине Инђија 
(ЛАП-а) треба да испуњава следеће услове:
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1. да је лице које подноси кандидатуру пунолетно и да 
има место пребивалишта на територији општине Инђија;
2. да није осуђивано и да се против њега не води судски 
поступак за дела која се односе на корупцију;
3. да лице које подноси кандидатуру није радно 
ангажовано у органима Oпштинске управе општине 
Инђија, у јавним предузећима и установама чији је 
оснивач општина Инђија, по било ком основу (на 
одређено или неодређено време, ангажовано у форми 
рада ван радног односа и др.);
4. да лице које подноси кандидатуру није носилац било 
које функције у политичкој странци;
5. да лице које подноси кандидатуру није јавни 
функционер, у смислу одредаба Закона о Агенцији за 
борбу против корупције.

 Грађани који подносе кандидатуру за 
чланство у радном телу за праћење Локалног 
антикорупцијском плана општине Инђија дужни су 
да доставе потписани пријавни образац и следећу 
документацију:

1. биографију, сачињену у слободној форми;
2. очитану личну карту/фотокопију;
3. потписану изјаву кандидата да није радно ангажован у 
органима општине по било ком основу (на одређено или 
на неодређено време, у форми рада ван радног односа, 
и др.);
4. потписану изјаву кандидата да није носилац било које 
функције у политичкој стран-ци;
5. потписану изјаву кандидата да није јавни функционер, 
у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против 
корупције;
6. Потписану изјаву у складу са чл. 103. Закона о 
општем управном поступку
7. Предлоге за унапређење превенције и сузбијање 
корупције
8. Уверење МУП-а из казнене евиденције и 
потврду надлежног суда да се против под-носиоца 
пријаве не води судски поступак за дела која се односе 
на корупцију
9. Мотивационо писмо, које садржи одговор на следећа 
питања: 
а) Шта вас мотивише да се пријавите да се ангажујете у 
праћењу Локалног
антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Инђија?
б) Како видите политику борбе против корупције у 
нашем друштву и шта бисте сугерисали?
в) Чиме лично можете допринети решавању проблема 
корупције у друштву?

 Изјаве (потпис изјавиоца), из претходног 
текста, изузев изјаве под тачком 6, се оверава/ју код 
јавног бележника. 

III КРИТЕРИЈУМИ
 Избор кандидата за чланство у Радном телу за 
праћење Локалног антикорупцијског плана општине 
Инђија врши се на основу пристиглих пријава, као и на 
основу следећих критеријума:
1. Знање из области антикорупцијских докумената и 

прописа;
2. Информисаност о стању, односно о пракси и 
случајевима у области борбе против корупције;
3. Лични и професионални интегритет;
4. Лична мотивисаност за чланство у радном телу за 
праћење ЛАП-а општине Инђија
5. Виђење места, улоге и активности радног тела за 
праћење ЛАП-а општине Инђија;
6. Предлози за унапређење превенције и сузбијања 
корупције, нарочито на локалном нивоу;
7. Искуство у борби против корупције;
8. Искуство на пословима праћења примене планских 
докумената и прописа.
 Наведено се утврђује и бодује након усменог 
разговора (интервјуа) са кандидатима, те се, по потреби, 
формира ранг листа кандидаата.

IV РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Конкурс је отворен 21 (двадесет један) дан, 
закључно са 21.01.2020. године.
 
 Неблаговремене пријаве Комисија неће 
разматрати.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија одбацује 
Закључком.
Против Закључка из става 3. ове главе подносилац 
пријаве има право да поднесе Приговор Општинском 
већу општине Инђија у року од три (3) дана, рачунајући 
од дана при-јема Закључка.
 Комисија ће кандидатима најмање три (3) дана раније, а 
након закљученог Конкурса, упу-тити позив на интервју, 
ради рангирања кандидата на основу добијених бодова 
на интервју-у.

 Након истека конкурса и усменог разговора с 
кандидатима, утврђује се ранг листа. 
 Кандидати имају право приговора на коначну ранг листу 
у року од три (3) дана од дана објављивања. Приговор се 
подноси Општинском већу општине Инђија.

 У року од 10 дана од дана истека рока за подношење 
приговора на коначну ранг листу Ко-мисија ће 
образложен предлог ранг листе доставити Општинском 
већу општине Инђија, на даљу надлежност.

 Попуњене Пријаве са документацијом слати у 
штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на 
писарницу, шалтер бр. 1, Општинске управе општине 
Инђија, са назнаком „Јавни конкурс за избор чланова 
радног тела за праћење Локалног антикорупцијског 
плана општине Инђија”, или поштом:

 Општина Инђија, ул. Цара Душана 
бр. 1, Инђија, 22320, са назнаком “Комисији за 
избор чланова радног тела за праћење Локалног 
антикорупцијског плана општине Инђија ”.

 Конкурсни материјал се не враћа.

 За све, евентулано, потребне информације 
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контактирати председника комисије, Оливеру Петрушић, на e mail: olivera.petrusic@indjija.net, или на моб.
тел.063/564195.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Председник комисије,
дипл. прав. Оливера Петрушић, с.р.

-------------------------
образац 1 

 

 

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО  

У РАДНОМ ТЕЛУ ЗА  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Име и презиме кандидата     _______________________________________________ 

Aдреса и место становања   _______________________________________________ 

Kонтакт подаци: 
телефон                                _______________________________________________ 
e-mail                                   _______________________________________________ 

  

 

II РАДНА И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА: 
(Подаци о стручној спреми, о запослењу, о посебним знањима кандидата и друго) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III МОТИВАЦИОНО ПИСМО 
(Лична мотивисаност за чланство) 
 

 

 

 

 

IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
(Навести) 
1. _________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

 

Достављам и следеће:  
 

1.  очитану личну карту, односно фотокопију; 
2. потписану и оверену изјаву да није радно ангажован у органима општине по било 

ком основу (на одређено или на неодређено време, у форми рада ван радног 
односа, и др.); 

3. потписану и оверену изјаву да није носилац било које функције у политичкој 
странци; 

4. потписану и оверену изјаву да није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о 
Агенцији за борбу против корупције; 

5. потписану изјаву сходно чл. 103. Закона о општем управном поступку 
6. уверење МУП-а из казнене евиденције и потврду надлежног суда да се против 

подносиоца пријаве не води судски поступак за дела која се однос ена корупцију 
 

 
 
 

Подносилац пријаве, 
__________________ 

(потпис) 
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образац 1 
 

 

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО  

У РАДНОМ ТЕЛУ ЗА  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Име и презиме кандидата     _______________________________________________ 

Aдреса и место становања   _______________________________________________ 

Kонтакт подаци: 
телефон                                _______________________________________________ 
e-mail                                   _______________________________________________ 

  

 

II РАДНА И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА: 
(Подаци о стручној спреми, о запослењу, о посебним знањима кандидата и друго) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III МОТИВАЦИОНО ПИСМО 
(Лична мотивисаност за чланство) 
 

 

 

 

 

IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
(Навести) 
1. _________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

 

Достављам и следеће:  
 

1.  очитану личну карту, односно фотокопију; 
2. потписану и оверену изјаву да није радно ангажован у органима општине по било 

ком основу (на одређено или на неодређено време, у форми рада ван радног 
односа, и др.); 

3. потписану и оверену изјаву да није носилац било које функције у политичкој 
странци; 

4. потписану и оверену изјаву да није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о 
Агенцији за борбу против корупције; 

5. потписану изјаву сходно чл. 103. Закона о општем управном поступку 
6. уверење МУП-а из казнене евиденције и потврду надлежног суда да се против 

подносиоца пријаве не води судски поступак за дела која се однос ена корупцију 
 

 
 
 

Подносилац пријаве, 
__________________ 

(потпис) 
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образац 2 
 

 
 
____________________________ 
(име и презиме кандидата) 
 
 
____________________________ 
(адреса кандидата) 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја, _______________________________________ из 
_______________________________ 
                                (име и презиме кандидата)                                           (место становања)                    
 
__________________________________________, _____________________________________ 
                            (адреса)                                                                               (ЈМБГ) 
 
изјављујем под пуном моралном и материјалном одговорношћу да нисам јавни функционер у 
смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције. 
 
Изјаву дајем ради подношења пријаве на Јавни конкурс за избор чланова радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Инђија, и иста се не може 
употребити у друге сврхе. 
 
 

_______________________ 
(потпис кандидата)  
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образац 2 
 

 
 
____________________________ 
(име и презиме кандидата) 
 
 
____________________________ 
(адреса кандидата) 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја, _______________________________________ из 
_______________________________ 
                                (име и презиме кандидата)                                           (место становања)                    
 
__________________________________________, _____________________________________ 
                            (адреса)                                                                               (ЈМБГ) 
 
изјављујем под пуном моралном и материјалном одговорношћу да нисам јавни функционер у 
смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције. 
 
Изјаву дајем ради подношења пријаве на Јавни конкурс за избор чланова радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Инђија, и иста се не може 
употребити у друге сврхе. 
 
 

_______________________ 
(потпис кандидата)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
образац 3 

 
 

 
____________________________ 
(име и презиме кандидата) 
 
 
____________________________ 
(адреса кандидата) 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја, _______________________________________ из 
_______________________________ 
                                (име и презиме кандидата)                                           (место становања)                    
 
__________________________________________, _____________________________________ 
                            (адреса)                                                                               (ЈМБГ) 
 
изјављујем под пуном моралном и материјалном одговорношћу да нисам радно ангажован у 
органима општине Инђија по било ком основу (у радном односу на одређено или на 
неодређено време, ни у форми рада ван радног односа). 
 
Изјаву дајем ради подношења пријаве на Јавни конкурс за избор чланова радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Инђија, и иста се не може 
употребити у друге сврхе. 
 
 

_______________________ 
(потпис кандидата)  
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образац 4 
 

 
 
____________________________ 
(име и презиме кандидата) 
 
 
____________________________ 
(адреса кандидата) 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја, _______________________________________ из 
_______________________________ 
                                (име и презиме кандидата)                                           (место становања)                    
 
__________________________________________, _____________________________________ 
                            (адреса)                                                                               (ЈМБГ) 
 
изјављујем под пуном моралном и материјалном одговорношћу да нисам носилац никакве 
функције у органима било које политичке странке. 
 
Изјаву дајем ради подношења пријаве на Јавни конкурс за избор чланова радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Инђија, и иста се не може 
употребити у друге сврхе. 
 
 

_______________________ 
(потпис кандидата)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Упознат/а сам са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број: 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сам/а.  

 Подносим пријаву на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија (у даљем тексту: 
Јавни конкурс) и тим поводом дајем следећу: 

И З Ј А В У 

I           Сагласан/а сам да општина Инђија за потребе поступка јавног конкурса може 
извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 

 У складу са Законом о заштити података о личности, мој ЈМБГ се може користити 
искључиво у сврху прикупљања података неопходних за учествовање на јавном конкурсу. 

.......................................... 

  (ЈМБГ)                                                                                                  
...............................................                                                         .................................... 

    (место и  датум)                                                                         (потпис даваоца изјаве) 

II              Иако је општина Инђија обавезана да изврши увид, прибави и обради личне 
податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити органу:  

1. 

2.  

 Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа 
не поднесем до истека рока за подношење пријава, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним. 

 

...............................................                                                         .................................... 

    (место и  датум)                                                                         (потпис даваоца изјаве)  
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образац 4 
 

 
 
____________________________ 
(име и презиме кандидата) 
 
 
____________________________ 
(адреса кандидата) 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

Којом ја, _______________________________________ из 
_______________________________ 
                                (име и презиме кандидата)                                           (место становања)                    
 
__________________________________________, _____________________________________ 
                            (адреса)                                                                               (ЈМБГ) 
 
изјављујем под пуном моралном и материјалном одговорношћу да нисам носилац никакве 
функције у органима било које политичке странке. 
 
Изјаву дајем ради подношења пријаве на Јавни конкурс за избор чланова радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Инђија, и иста се не може 
употребити у друге сврхе. 
 
 

_______________________ 
(потпис кандидата)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Упознат/а сам са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број: 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сам/а.  

 Подносим пријаву на јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија (у даљем тексту: 
Јавни конкурс) и тим поводом дајем следећу: 

И З Ј А В У 

I           Сагласан/а сам да општина Инђија за потребе поступка јавног конкурса може 
извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 

 У складу са Законом о заштити података о личности, мој ЈМБГ се може користити 
искључиво у сврху прикупљања података неопходних за учествовање на јавном конкурсу. 

.......................................... 

  (ЈМБГ)                                                                                                  
...............................................                                                         .................................... 

    (место и  датум)                                                                         (потпис даваоца изјаве) 

II              Иако је општина Инђија обавезана да изврши увид, прибави и обради личне 
податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити органу:  

1. 

2.  

 Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа 
не поднесем до истека рока за подношење пријава, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним. 

 

...............................................                                                         .................................... 

    (место и  датум)                                                                         (потпис даваоца изјаве)  
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