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На основу члана 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије“, број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,63/13,108/1
3,142/14 и 68/15) и члана 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју (“Сл. гласник РС”, 
бр. 10/2013 и 142/2014), 

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 22.децембра 2015. године, донело је  

ОДЛУКУ
О	ОТВАРАЊУ	БУЏЕТСКОГ	ФОНДА	ЗА	

ПОЉОПРИВРЕДУ	И
РУРАЛНИ	РАЗВОЈ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Члан	1.
Овом одлуком отвара се буџетски фонд за 

пољопривреду и рурални развој општине Инђија (у 
даљем тексту: буџетски фонд). 

Члан	2.
Овом одлуком уређује се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. надлежна управа одговорна за управљање фондом 

и 4. извори финансирања буџетског фонда.

Сврха	буџетског	фонда
Члан	3.

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој 
општине Инђија се отвара за финансирање програма, 
пројеката и активности у области унапређења 
пољопривреде, руралног развоја и свеукупног 
економског јачања становништва на сеоском подручју 
општине Инђија. 

Време за које се буџетски фонд оснива

Члан	4.
Буџетски фонд се оснива на неодређено време. 

Надлежност	за	управљање	буџетским	фондом
Члан	5.

Буџетским фондом управља Одељење општинске 
управе надлежно за послове финансија. 

Извори	финансирања	и	средства	за	пословање	
буџетским	фондом

Члан	6.
Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета 

општине Инђија за текућу годину;
2. наменских прихода буџета (приходи остварени 

на основу међународне, регионалне и локалне сарадње 
и сарадње са републичким органима на програмима, 
пројектима и другим активностима у области 
пољопривреде и руралног развоја); 

3. других јавних прихода (прилози, донације, 
поклони, помоћ, средстава остварена на конкурсима 
за програме и пројекте и друга средстава у складу са 
Законом) 

Коришћење	средстава	буџетског	фонда
Члан	7.

Средства буџетског фонда ће се користити за:
- мере подршке за спровођење пољопривредне 

политике које се односе на директна плаћања у складу 
са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју и то за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, регресе за 
трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе 
за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање и за кредитну подршку, суфинансирање 
камата за пољопривредне кредите, репроматеријала, 
куповине пољопривредне механизације, машина у 
сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, 
ветеринарских трошкова;

- инвестиције у пољопривреди за унапређење 
конкурентности и достизање стандарда квалитета;

- подршку програмима који се односе на одрживи 
рурални развој и унапређење руралне економије;

- припрему и спровођење локалних акционих планова 
руралног развоја, у складу са стратешким документима 
које доноси општине Инђија и

- друге намене од значаја за пољопривреду и развој 
села општине Инђија.

Члан	8.
Средства остварена у буџетском фонду користе 

се у складу са Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

Члан	9.
Агенција за рурални развој општине Инђија, на 

основу Програма коришћења средстава, утврђује 
критеријуме за избор корисника средстава фонда за 
текућу годину, уз сагласност Председника општине.
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Послове расподеле и контроле управљања 
средствима буџетског фонда врши Комисија коју 
образује Председник општине Инђија. 

Члан	10.
Агенција за рурални развој општине Инђија припрема 

годишњи извештај о коришћењу средстава буџетског 
фонда и подноси га Општинском већу општине Инђија 
по истеку текуће буџетске године.  

Члан	11.
На крају текуће године неискоришћена средства са 

рачуна буџетског фонда преносе се у наредну буџетску 
годину.

Члан	12.
Стручне, административне и друге послове за 

буџетски фонд обављају Одељење општинске управе 
надлежно за послове финансија и Агенција за рурални 
развој општине Инђија.

Прелазне	и	завршне	одредбе
Члан	13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Инђија”, а 
примењује се од 01.01.2016. године. 

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-304/2015-III	 								 	 	Председник,
Дана:22.децембра	2015.године
Инђија							 	 												Петар	Филиповић,с.р.

1040
Инђија – пречишћен текст (“Службени лист општине 

Инђија“ бр. 9/13) и члана 8. став 1. Правилника о 
коришћењу службених возила („Службени лист 
општине Инђија“, број 11/12 и 11/14) ,

Општинско веће опптине Инђија на седници 
одржаној дана 22.децембра 2015.године, донело је 

О	Д	Л	У	К	У

I
Путничко возило марке „РЕНО ЛАГУНА“ 

регистарске ознаке IN015-ZN, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Јавном предузећу за сакупљање и одлагање 
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, и то на 
период од годину дана од дана потписивања записника о 
примопредаји возила.

II
Овлашћује се Председник општине да  закључи 

Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове  Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.

Oвлашћује се начелник Општинске управе општине 
Инђија да, након закључења Уговора о давању на 
коришћење службеног  возила, потпише записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.  

III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:410-140/2015-III-1																															Председник,
Дана:22.децембра	2015.године												 	 											
И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић,с.р.

1041
На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине 

Инђија – пречишћен текст (“Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/13) и члана 8. став 1. Правилника о 
коришћењу службених возила („Службени лист општине 
Инђија“, број 11/12 и 11/14) ,

Општинско веће опптине Инђија на седници одржаној 
дана 22.децембра 2015.године, донело је 

О	Д	Л	У	К	У

I
Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ регистарске 

ознаке IN007-GJ, власништво Општинске управе општине 
Инђија, даје се на привремено коришћење Aгенцији за рурални 
развој општине Инђија д.о.о. и Агенцији за економски развој 
општине Инђија д.о.о. и то на период од годину дана од дана 
потписивања Записника о примопредаји возила.

II
Овлашћује се Председник општине да  закључи Уговор о 

давању на привремено коришћење службеног возила из тачке 
I ове  Одлуке, којим ће се уредити међусобна права и обавезе.

Oвлашћује се начелник Општинске управе општине 
Инђија да, након закључења Уговора о давању на коришћење 
службеног  возила, потпише Записник о примопредаји возила 
из тачке I ове Одлуке.  

III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:410-415/2015-III-1																																Председник,
Дана:22.децембра	2015.године												 	 											
	И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић,с.р.

1042
На основу  члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 
20/10),  разматрајући  услове за учешће на јавном  конкурсом 
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама 
са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката 
из области електронских комуникација и информационог 
друштва, који је расписао  Покрајински секретаријат  за  
привреду, запошљавање и равноправност полова дана  
01.09.2015. године,

Општинско веће општине Инђија је дана  22. 
децемембра 2015.године,  донело 

О	Д	Л	У	К	У

I
Сагласно Одлуци о измени Одлуке о додели
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бесповратних средстава  од 30.11.2015. године, коју 
је донео Покрајински секретар под бројем: 133-401-
5328/2015-03-3-1 дана 16.12.2015.године, а којом је за 
Пројекат  успостављања видео надзора образовних
устанoва у Инђији додатно одобрен износ од  још 
1.760.000,00 динара, Општинско веће додатно одобрава 
износ од 32.000,00 динара на име сопственог учешћа 
Општине Инђија за суфинансирање пројеката из области 
електронских комуникација и информационог друштва 
по Одлуци овог органа број 09-2/2015-III од 14.09.2015. 
године.

II
 Средства из тачке I ове Одлуке планирана су у 

Буџету општине Инђије за 2016. годину.

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-322/2015-III	 	 								 Председник,
Дана:22.децембра	2015.године	
И	н	ђ	и	ј	а	 																										Петар	Филиповић,с.р.							

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
1043

На основу члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину 

(„Службени лист општине Инђија“ број 14/2014 и 
06/2015) и члана 55. Став 1, тачка12. Статута општине 
Инђија-пречишћени текст („Службени гласник општине 
Инђија“, бр. 9/13), 

 Председник општине Инђија, дана 16.12.2015. 
године, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	образовању

Комисије	за	избор	пројеката	јачања	свести	о	
потреби	заштите	животне	средине

I
Образује се Комисија за избор пројеката јачања 

свести о потреби заштите животне средине.

II
Комисију чине председник и 2 члана, и то:

председник Комисије:

1. Кристина Стојановић, 

чланови Комисије:

2. Татјана Ђоковић и
3. Дејан Jекић.

III
Задатак Комисије је да, у складу са Конкурсом за 

доделу средстава из буџета општине Инђија за 2015. 
годину за финансирање/суфинансирање пројеката 

јачања свести о потреби заштите животне средине, 
а по завршетку Конкурса, спроведе поступак избора 
пројеката и предложи Председнику Општине доношење 
решења о финанисрању/суфинансирању истих.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-220/2015-II																																																																																ПРЕДСЕДНИК	
Дана:	16.	12.	2015.	године			
Инђија		 	 													Петар	Филиповић,с.р.

1044
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-1662/2015	-II
Дана:	09.		децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. ДОО Радио телевизија Инђија из  Инђије 
по основу Уговора број 401-293/2015-II за трошкова 
реализације пројекта „У центру збивања Инђија“ , 
одобравају се средства у висини 2.268.000,00 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , 

по Програму 15 – Локална самоуправа, Шифра – 
0602, Програмска активност - 0001, Функционисање 
локалне самоураве и градских општина , Раздео 2, 
Функција 110 – Председник општине и Општинско веће,   
Позиција 26, Економска класификација  - 423, Услуге по 
уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 310-6833-84.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић, с.р.                                                                                                                                             
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Бр. акта      Назив акта                              Страна

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

(1039) Одлука  отварању буџетског
фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Инђија,       621

(1040) Одлука о давању на привремено
коришћење путничког возила 
Јавном предузећу за сакупљање и 
одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија,      622

(1041)Одлука о давању на привремено
 коришћење путничког возила 
Агенцији за рурални развој
општине Инђија д.о.о. и 
Агенцији за економски развој 
општине Инђија д.о.о.       622

(1042) Одлука којом се  одобравају
додатна средства на име учешћа 
Општине Инђија за суфинансирање 
пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва.     622

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

(1043) Решење о образовању Комисије 
за избор пројеката јачања свести 
о потреби заштите животне средине,     623

(1044) Решење бр.40-1662/2015-II.     623

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 

- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620

CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија


