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На основу члана 35. став 7., члана 46. став 1. 

Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута 
општине Инђија (‘’Слуужбени лист општине Инђија’’ 
број 9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној 11. октобра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ	О	ИЗРАДИ
ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	ДЕЛА	

ЛОКАЦИЈЕ	БРОЈ	3	У	КО	БЕШКА	

Члан	1.

Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације дела локације број 3 у КО Бешка (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Оквирне	границе	обухвата	планског	документа	са	
описом

Члан	2.

Одлуком о изради плана детаљне регулације 
дефинисана је прелиминарна граница планског подручја 
док ће се коначна граница дефинисати приликом израде 
Нацрта плана детаљне регулације.

Прелиминарна граница плана обухвата целу 
катастарску парцелу број 2006/14 и 2005/2 КО Бешка 
и делове катастарских парцела број 2026/2 КО Бешка и 
2006/4 КО Бешка. 

Укупна површина обухвата Плана детаљне 
регулације износи cca 20 ha.

Услови	и	смернице	планских	докумената	вишег	
реда	и	ширег	подручја	и	списак	подлога

Члан	3.

Предметни простор се делом налази унутар 
простора обрађеног Просторним планом општине 

Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/12), 
према којем је локација број 3 намењена за планиране 
радне површине.

Део обухваћеног простора се налази и у 
границама преиспитаног Регулационог плана за насеље 
Бешка (‘’Служебени лист општина Срема’’, број број 
25/01 и 23/03).

За грађевинско подручје насеља Бешка донета 
је Одлука о изради Плана генералне регулације насеља 
Бешка, која је објављена у ‘’Службеном листу општина 
Срема’’, број 12/2015), а који се налази у фази израде.

Овај простор је раније урбанистички обрађиван 
на нивоу плана детаљне регулације, кроз израду Плана 
детаљне регулације за комплекс ‘’Соко аграр’’ на 
локалитетима ‘’Тидија’’, ‘’Пилићара’’ и ‘’Економија 
Елан’’ у општини Инђија (‘’Службени лист општина 
Срема’’, број 42/2010), према којем је предметни простор 
намењен за радне површине, а користи се углавном као 
пољопривредно земљиште.

За потребе израде плана детаљне регулације 
потребно је прибавити катастарске подлоге, топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Бешка, у делу који је 
обухваћен границом плана детаљне регулације.

Принципи	планирања,	коришћења,	уређења	и	
заштите	простора	из	важеће	планске	документације

Члан	4.

Планирање, коришћење и уређење простора 
за део локације број 3 у КО Бешка заснивају се на 
принципима одрживог развоја кроз интегрални приступ 
планирању, рационално коришћење земљишта уз 
обезбеђење учешћа јавности у планирању и обликовању 
простора, усаглашености са европским прописима и 
стандардима из области планирања и уређења простора, 
као и заштите животне средине.

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења 
и заштите планског подручја
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Члан	5.

-Стварање планског основа за уређење и изградњу 
пословних, производних, складишних објеката и сл.
-Утврђивање површина за јавне намене у циљу 
формирања одговарајуће јавне инфраструктуре 
и саобраћајне мреже ради обезбеђења приступа 
планираним радним комплексима унутар радне зоне.
-Стварање урбанистичког континуитета између простора 
који су претходно обрађени урбанистичким плановима.
-Унапређење привредних делатности којима се уједно 
плански подржава и подстиче економски развој ужег и 
ширег подручја, обезбеђује рационалније коришћење 
грађевинског земљишта и изграђене инфраструктурне 
мреже.

Концептуални	оквир	планирања	са	предлогом	
основних	намена	простора	и	коришћења	земљишта

Члан	6.

У складу са смерницама из Просторног плана 
општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, 
број 7/12), као и начелима планирања и континуитета 
развоја.

Концепција организације и уређења простора 
утврђена је у складу са циљем израде Плана детаљне 
регулације, а то је обезбеђење планског основа за 
уређење радних садржаја.

Начин	финансирања	израде	планског	документа,	
назив	носиоца	израде	и	рок	за	израду

Члан	7.

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђена су у буџету Општине Инђија. 

Обрађивач Плана детаљне регулације биће 
изабран у складу са законски дефинисаном процедуром.
Рок за израду Плана детаљне регулације је шест (6) 
месеци од дана доношења ове Одлуке.

Одлука	о	изради	или	неприступању	изради	
стретeшке	процене	утицаја

Члан	8.

Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
дела локације број 3 у КО Бешка, донето од стране 
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине 
Инђија, које ће заједно са Одлуком бити објављено у 
‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Место	и	начин	обављања	јавног	увида

Члан	9.

Након доношења Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације локације број 3 у КО Бешка организује се 
рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим 
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за 
развој просторне целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид се оглашава седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику, на интернет страници Општине 
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.

Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на 
јавни увид у просторијама Скупштине општине Инђија, 
Улица цара Душана број 1, Инђија.

Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне 
регулације на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневном и локалном листу и локалним средствима 
информисања.

Број	примерака	плана	који	је	потребно	израдити	у	
аналогном	и	дигиталном	облику

Члан	10.

Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у 
4 (четири) примерка оригинала у аналогном и 4 (четири) 
примерка у дигиталном облику, од чега ће по овери један 
примерак плана у аналогном и један примерак плана у 
дигиталном облику задржати за своју архиву обрађивач 
плана детаљне регулације, а преостали примерци ће 
бити испоручени Општини.

Члан	11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Скупштина	општине	Инђија

Број:	35-242/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године			
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,	
комуналнo-стамбенe	послове	и
заштиту	животне	средине
Број:	35-213/2016-IV-02
Датум:	19.09.2016.	године
И			Н			Ђ			И			Ј			А

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, 
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 
- Одлука УС, 132/14 и 145/14), и члана 14. Одлуке о 
Општинској управи општине Инђија (‘’Службени лист 
општина Срема’’, број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени 
лист општине Инђија’’, број 7/12, 5/14 и 2/15), Одељење 
за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија, 
дана 19.09.2016. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
О	НЕПРИСТУПАЊУ	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	
О	СТРАТЕШКОЈ	ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	НА	

ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	
ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	ДЕЛА	

ЛОКАЦИЈЕ	БРОЈ	3	У	КО	БЕШКА

1.За План детаљне регулације дела локације број 3 
у КО Бешка неће се приступити изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину.

2.План детаљне регулације дела локације број 3 у 
КО Бешка је врста урбанистичког плана којим ће се 
детаљније разрадити уређење и градња простора, како 
је дефинисано Просторним планом општине Инђија 
(‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/12). Намена 
површина Плана детаљне регулације дела локације број 
3 у КО Бешка биће усклађена са наменом површина 
која је дефинисана у оквиру Просторног плана општине 
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/12).

3.Како је План детаљне регулације дела локације 
број 3 у КО Бешка на хијерархијски нижем нивоу од 
Просторног плана општине Инђија (‘’Службени лист 
општине Инђија’’, број 7/12), могу се примењивати 
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Просторног плана општине Инђија 
(‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/12) на 
обухват Плана детаљне регулације дела локације број 3 
у КО Бешка, без израде Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

4.Одељење за урбанизам, комунално – стамбене 
послове и заштиту животне средине, узимајући у обзир 
податке наведене у овом Решењу, утврдило је да План 
детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка 
не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину, те је применом 
критеријума прописаних Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, 
број 135/04 и 88/10), одлучило да се за предметни план 
не приступа изради Извештаја о стратешкој процени.

5.Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка и 
објављује се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
 

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

Изради предметног плана приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
локације број 3 у КО Бешка.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, имајући у виду 
планиране намене којима нису планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдило 
је да предметни план не представља оквир, односно 
не очекује се одобравање будућих развојних пројеката 
већег капацитета одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, предвиђа 
се коришћење мањих површина на локалном нивоу, те 
применом критеријума утврђених Законом утврдило да 
не постоји потреба израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).

Како ће План детаљне регулације дела локације 
број 3 у КО Бешка бити у складу са Просторним 
планом општине Инђија (‘’Службени лист општине 
Инђија’’, број 7/12) могу се примењивати одредбе 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Просторног плана општине Инђија, без израде 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације дела локације број 
3 у КО Бешка.

Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (‘’Службени 
гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине Општинске управе општине Инђија 
је надлежним предузећима и институцијама доставило 
предлог Решења о неприступању изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана. 

У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
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средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 
и 88/2010), пристигла су мишљења: ЈП ‘’Ингас’’ 
Инђија, број 48/16-К од 30.08.2016. године,  ‘’ЕПС 
Дистрибуција’’, Огранак ЕД Рума, број 88.1.1.0.-Д-
07.17.-235062-16 од 31.08.2016. године, Одељења за 
урбанизам, комунално-стамбене послове – послови 
заштите животне средине Општинске управе општине 
Инђија, број 501-27/2016-IV-02 од 06.09.2016. године, 
Покрајинског секретаријата за заштиту природе, Нови 
Сад, број 03-2047/2 од 06.09.2016. године, ЈП ‘’Путеви 
Србије’’ Београд, број 953-18100/16-1 од 06.09.2016. 
године, Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. 
Инђија, број 350-16/2016-1 од 07.09.2016. године,  
ЈВП ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад, број I-1017/2/2-16 
од 09.09.2016. године и Покрајинског секретаријата 
за урбанизам и заштиту животне средине, број 140-
501-1210/2016-05 од 12.09.2016. године, којима се даје 
сагласност на предлог Решења о неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана.

На основу наведеног, као и узимајући у обзир 
достављена мишљења надлежних предузећа и 
институција, Одељење за урбанизам, комунално – 
стамбене послове и заштиту животне средине донело је 
решење као у диспозитиву.

Начелница
дипл.инж.саоб.	Тијана	Дошен	с.р.
---------------------
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На основу члана 35. став 7, члана 46. став 1. 

Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута 
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’ 
број 9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
Председник Скупштине, одржаној 11. октобра 2016 
године, донела је

ОДЛУКУ	О	ИЗРАДИ	
ИЗМЕНЕ	И	ДОПУНЕ	

ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	ЗА	
РЕКОНСТРУКЦИЈУ,	МОДЕРНИЗАЦИЈУ	И	

ИЗГРАДЊУ	ДВОКОЛОСЕЧНЕ	ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	
ПРУГЕ	БЕОГРАД	-	СТАРА	ПАЗОВА	–	ИНЂИЈА	–	
СУБОТИЦА	-	ДРЖАВНА	ГРАНИЦА,	ДЕОНИЦА	
СТАРА	ПАЗОВА	-	НОВИ	САД,	ОД	km	40+069	ДО	

km	58+858,	
НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Члан	1.

Овом одлуком приступа се изради Измене и 
допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију, 
модернизацију и изградњу двоколосечне железничке 
пруге Београд - Стара Пазова – Инђија – Суботица - 

државна граница, деоница Стара Пазова - Нови Сад, 
од km 40+069 до km 58+858, на територији општине 
Инђија (у даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне 
регулације).

Оквирне	границе	обухвата	планског	документа	са	
описом

Члан	2.

Одлуком о изради Измена и допуна плана 
детаљне регулације дефинисана је прелиминарна 
граница планског подручја док ће се коначна граница 
дефинисати током израде и верификације нацрта Измена 
и допуна плана детаљне регулације.

Прелиминарном границом Измена и допуна 
Плана детаљне регулације  обухваћено је грађевинско 
земљиште унутар постојећег обухвата важећег Плана 
детаљне регулације који се мења као и простор ван 
обухвата плана који се мења у укупној површини од 
12,0ha што је дато у графичком прилогу.

Укупна површина обухвата Измене и допуне 
Плана детаљне регулације износи око 150,00 ha.

Услови	и	смернице	планских	докумената	вишег	
реда	и	ширег	подручја	и	списак	подлога

Члан	3.

Плански основ за израду Измена и допуна плана 
детаљне регулације је Просторни план Републике 
Србије од 2010 до 2020 год  („Сл. Гласник РС“ 88/10) 
и Просторни план општинеИнђија (″Сл. лист општине 
Инђија″, бр. 7/12) у коме се имплементирана решења 
дата плановима вишег реда.

Просторним планом Републике Србије прописано 
је да се међу стратешким приоритетима у реализацији 
плана развоја налази пруга Београд – Суботица 
– државна граница (реконструкција и изградња 
једноколосечне пруге у двоколосечну са мостом преко 
Дунава и чворовима Нови Сад и Суботица), као и 
пруга Београд – Стара Пазова (доградња капацитета за 
потребе функционисања заједничке деонице од Београда 
према Будимпешти и према Загребу са денивелисаним 
раздвајањем теретног од путничког саобраћаја у 
Батајници) За потребе израде Измена и допуна  плана 
детаљне регулације потребно је прибавити катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарске 
општине Инђија,Бешка и Чортановци, у делу који је 
обухваћен границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације.
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Принципи	планирања,	коришћења,	уређења	и	
заштите	простора	из	важеће	планске

документације

Члан	4.

Планирање, коришћење и уређење простора  
обухваћеног Изменама и допунама плана детаљне 
регулације  заснивају се на принципима одрживог 
развоја кроз интегрални приступ планирању, рационално 
коришћење земљишта уз обезбеђење учешћа јавности 
у планирању и обликовању простора, усаглашености 
са европским прописима и стандардима из области 
планирања и уређења простора, као и заштите животне 
средине.

Визија	и	циљеви	планирања,	коришћења,	уређења	
и	заштите	планског	подручја

Члан	5.

Визија и циљ израде Измена и допуна плана 
детаљне регулације је стварање техничких и формално-
правних услова за реализацију пројекта модернизације 
и повећање квалитетета дела међународног коридора 
пруге који пролази преко територије општине Инђија 
уз усклађивање и утврђивање траса саобраћајног и 
других магистралних и инфраструктурних система, 
утврђивање положаја и услова изградње и уређења 
чворишта, укрштања појединих траса ради укључивања 
у републички и европски транспортни систем.

Концептуални	оквир	планирања	са	предлогом	
основних	намена	простора	и	коришћења	земљишта

Члан	6.

Концептуални оквир планирања одређен је 
важећим Планом детаљне регулације као и смерницама 
датим Одлуком о изради просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – 
граница Мађарске, са два пружна колосека (“Сл. гласник 
РС”, бр. 13/2015).

Разлози	и	предмет	Измена	и	допуна	плана	детаљне	
регулације

Члан	7.

Разлог за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације је усаглашавање обухвата плана са усвојеним 
идејним решењем, проширење појаса регулације, 
редефинисање трасе железничке инфраструктуре и 
стварање простпрних услова за несметану изградњу. 
Предмет измена и допуна плана детаљне регулације 
је преиспитивање правила грађења и правила уређења 
у обухвату важећег плана детаљне регулције као 
проширење важећег обухвата плана.

Начин	финансирања	израде	планског	документа,	
назив	носиоца	израде	и	рок	за	израду

Члан	8.

Израда Измене и допуне Плана детаљне 
регулације се  поверава Саобраћајном институту ЦИП, 
Београд које је дужно да нацрт плана изради у току од 6 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан	9.

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбедиће ЈП ‘’Железнице Србије’’ Београд (у складу 
са Уговором, број 300/2010-1128 од 11.11.2010. године, и 
бр. 1446-18/10 од 11/11/2010 закљученим са Саобраћајни 
институтом ЦИП, Београд, као обрађивачем). 

Одлука	о	изради	или	неприступању	изради	
стретeшке	процене	утицаја

Члан	10.

За потребе израде Измене и допуне плана детаљне 
регулације не приступа се изради стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну средину. У 
складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
број 135/04), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину доноси одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине и објављује се у Службеном листу 
општине Инђија заједно са овом одлуком.

Место	и	начин	обављања	јавног	увида

Члан	11.

Након доношења Одлуке о изради Измена и 
допуна плана детаљне регулације организује се рани 
јавни увид, ради упознавања јавности са општим 
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за 
развој просторне целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид се оглашава седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику, на интернет страници Општине 
Инђија, и траје 15 дана од дана објављивања.

Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације 
биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине 
општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне 
регулације на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневном и локалном листу и локалним средствима 
информисања.
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Број	примерака	плана	који	је	потребно	израдити	у	
аналогном	и	дигиталном	облику

Члан	12.

Елаборат Измена и допуна плана детаљне 
регулације израдиће се у 6 (шест) примерака оригинала 
у аналогном и 6 (шест) примерка у дигиталном облику, 
од чега ће по овери један примерак плана у аналогном 
и један примерак плана у дигиталном облику задржати 
за своју архиву обрађивач плана детаљне регулације, 
а преостали примерци ће бити испоручени носиоцу 
израде Измене и допуне плана детаљне регулације.

Прелазне	одредбе

Члан 13.

До ступања на снагу Измена и допуна плана плана 
детаљне регулације, ако нема промена у регулацији, 
услови за уређење и изградњу на грађевинском 
земљишту, у оквиру обухвата плана су дефинисани 
правилима уређења и грађења важећег плана детаљне 
регулације који се мења.

Члан	14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Скупштина	општине	Инђија

Број:	35-243/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА
Одељење	за	урбанизам,	
комуналнo-стамбенe	послове	и
заштиту	животне	средине
Број:	35-218/2016-IV-02
Датум:	23/09/2016	године
И			Н			Ђ			И			Ј			А

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, 
број 135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 
- Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 14. Одлуке о 
Општинској управи општине Инђија (‘’Службени лист 
општина Срема’’, број 25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени 
лист општине Инђија’’, број 7/2012, 5/2014 и 2/2015), 
oдељење за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине 
Инђија,  дана 23/09/2016 године, доноси: 

РЕШЕЊE
О	НЕПРИСТУПАЊУ

	ИЗРАДИ	ИЗВЕШТАЈА	О	СТРАТЕШКОЈ	
ПРОЦЕНИ	УТИЦАЈА	НА	ЖИВОТНУ	СРЕДИНУ	

ИЗМЕНЕ	И	ДОПУНЕ	
ПЛАНА	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ	ЗА	

РЕКОНСТРУКЦИЈУ,	МОДЕРНИЗАЦИЈУ	И	
ИЗГРАДЊУ	ДВОКОЛОСЕЧНЕ	ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	
ПРУГЕ	БЕОГРАД	-	СТАРА	ПАЗОВА	–	ИНЂИЈА	–	
СУБОТИЦА	-	ДРЖАВНА	ГРАНИЦА,	ДЕОНИЦА	
СТАРА	ПАЗОВА	-	НОВИ	САД,	ОД	km	40+069	ДО	

km	58+858,	
НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

1.Не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 
детаљне регулације за реконструкцију, модернизацију 
и изградњу двоколосечне железничке пруге Београд - 
Стара Пазова – Инђија – Суботица - државна граница, 
деоница Стара Пазова - Нови Сад, од km 40+069 до km 
58+858, на територији општине Инђија

2.Циљ израде Измене и допуне Плана детаљне 
регулације за реконструкцију, модернизацију и изградњу 
двоколосечне железничке пруге Београд - Стара Пазова 
– Инђија – Суботица - државна граница, деоница 
Стара Пазова - Нови Сад, од km 40+069 до km 58+858, 
на територији општине Инђија, је превазилажење 
неусклађености утврђене на нивоу разраде Главним 
Пројектом и потребе редефинисања плана због промене 
примењене технологије изградње и ефикасније 
реализације планских решења. 

3.Измене и допуне плана се односе на следеће
-Промена обухвата и проширење зоне експропријације 
за поребе изградње а која је условљена изменом 
технологије грађења.
-Измена дела правила уређења и правила грађења у 
оквиру постојећег обухвата плана
-Редефинисање габарита на основу допунских 
истраживања која су рађена на нивоу разраде Главним 
пројектом и измена техничких услова надлежних јавних 
предузећа.

4.Како се овим изменама и допунама не задире битно 
у важећи План детаљне регулације, и не долази до 
крупније измене планских решења, приликом израде 
Измена и допуна Плана детаљне регулације могу 
се примењивати одредбе постојећег Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за реконструкцију, модернизацију 
и изградњу двоколосечне железничке пруге Београд - 
Стара Пазова – Инђија – Суботица - државна граница, 
деоница Стара Пазова - Нови Сад, од km 40+069 до km 
58+858, на територији општине Инђија на измењени 
обухват без израде новог Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.

5.Узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, 
као и применом критеријума прописаних Законом 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), 
Општинска управа општине Инђија, одељење за 
урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту 
животне средине је одлучило да се за предметни план не 
приступа изради Извештаја о стратешкој процени.

6.Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Измена 
и допуна Плана детаљне регулације за реконструкцију, 
модернизацију и изградњу двоколосечне железничке 
пруге Београд - Стара Пазова – Инђија – Суботица - 
државна граница, деоница Стара Пазова - Нови Сад, од 
km 40+069 до km 58+858, на територији општине Инђија 
и објављује се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

Изради предметног Плана приступиће се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне 
регулације за реконструкцију, модернизацију и изградњу 
двоколосечне железничке пруге Београд - Стара Пазова 
– Инђија – Суботица - државна граница, деоница Стара 
Пазова - Нови Сад, од km 40+069 до km 58+858, на 
територији општине Инђија.

На основу члана 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’ број 
135/04), Општинска управа општине Инђија, одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, у поступку доношења овог решења, 
имајући у виду територију плана, планиране намене, 
као и да је реч о изменама и допунама важећег плана 
којим се не мењају битно важећа правила уређења и 
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правила грађења,  узимајући у обзир чињеницу да је 
за важећи план урађен Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину те применом критеријума 
утврђених Законом, утврдило да не постоји потреба 
израде стратешке процене утицаја на животну средину 
у смислу члана 5. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’ 
број 135/2004 и 88/2010).

Како се  Измене и допуне плана детаљне 
регулације односе на мању измену обухвата плана 
у поступку израде Измена и допуна плана детаљне 
регулације могу се примењивати одредбе Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
утврђене уз  основни текст плана.

Разлози за неприступање изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
дефинисани на основу могућих утицаја плана на 
животну средину:

1.За важећи План детаљне регулације урађен је Извештај 
о стратешкој процени утицаја на животну средину  чије 
се одредбе могу примењивати у поступку израде Измена 
и допуна плана.
2.Мишљења надлежних органа и институција као 
и органа надлежног за послове животне средине 
прикупљена у поступку доношења овог решења
3.Изменама и допунама се не уводе нова планска 
решења, већ се усклађују трасе позиције и димензије 
постојећих планских решења, те се може сматрати да се 
самим Изменама и допунама плана неће битно утицати 
на животну средину.
4.У складу са листом критеријума могућих карактристика 
значајних утицаја констатује се да су постојећа планска 
решења интегрисана са заштитом животне средине 
и да реализацијом предложених решења неће доћи до 
значајнијег утицаја на животну средину.

Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (‘’Службени 
гласник РС’’ број 135/04), дана 11.11.2010. године,  
Општинска управа оптине Инђија, одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 
је надлежним предузећима и институцијама доставило 
Предлог решења о приступању изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана, и то, ‘’Дирекцији за изградњу општине 
Инђија’’ Ј.П. Инђија, ЈКП ‘’Комуналац’’ из Инђије, ЈКП 
‘’Водовод и канализација’’ из Инђије, Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, 
Нови Сад, Покрајинском Заводу за заштиту природе, 
Нови Сад, Дирекцији предузећа ‘’Војводинашуме’’, 
Петроварадин, Јавном водопривредном предузећу 
‘’Воде Војводине’’, Нови Сад, Електродистрибуција 
Рума из Руме, Министарству унутрашњих послова, 
Сектору за заштиту и спасавање у Сремској Митровици, 
ЈП ‘’Национални парк Фрушка гора’’ Сремска Каменица, 
Телеком Србија, Сремска Митровица, ЈП ‘’Ингас’’ 
Инђија, ЈП ‘’Путеви Србије’’ Београд, ЈП ‘’Железнице 

Србије’’ Београд, Електромрежа Србија, Погон ‘’Нови 
Сад’’ из Новог Сада, ЈП ‘’Србијагас’’ из Новог Сада и 
Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине – послови заштите животне 
средине Општинске управе општине Инђија..

У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04), 
пристигло је мишљење, ЈП ‘’Србијагас’’ Нови Сад, број 
06-01/3623 од 07/09/2016. године, Електродистрибуција 
Рума из Руме, број 88.1.1.0-д-07.17-242203-16  од 
07.09.2016. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија, број 053/16-к 
од 13/09/2016, Покрајински Завод за заштиту природе, 
Нови Сад, број 03-2055/2 од 12/09/2016., ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад бр. 1-1037/2-16 од 09/09/2016 
године, Дирекције за изградњу ЈП бр. 350-19/2016-
1од 12/09/2016, ‘’Инфраструктура железнице Србије’’ 
Београд, број 1/2016-3734 од 16.09.2016. године, као и 
мишљење Одељења за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине – послови заштите 
животне средине, број 501-28/2016-IV-02 од 07/09/2016 
године, који су дали позитивно мишљење на садржину 
предложеног решења.

За предузећа и институције која нису доставила 
тражено мишљење у законском року, сматра се да су 
сагласна са предлогом Решења о приступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за предметни план, сходно члану 11. став 
4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/04).

На основу наведеног, а узимајући у обзир 
достављена мишљења надлежних предузећа и 
институција, Општинска управа општине Инђија, 
одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове 
и заштиту животне средине донело је решење као у 
диспозитиву.
                                                                                                                          

Начелница
дипл.инж.саоб.	Тијана	Дошен	с.р.
---------------------
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1153
На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број 
72/09, 81/09, 64/10 , 24/11, 121/12, 42/13, 98/13 , 132/14 
и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 27. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“,   број 9/13), 

Скупштина општине Инђија  на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је 

О		Д		Л		У		К		У
О	ИЗМЕНAMA	ОДЛУКЕ	О	УТВРЂИВАЊУ		

ДОПРИНОСА		ЗА	УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ	ЗЕМЉИШТА

Члан	1.

У Одлуци o утврђивању  доприноса  за уређивање 
грађевинског земљишта („Службени лист општине 
Инђија“ број 2/15, 6/15  и 14/15),  у члану 4. речи: 
„као и обрачун доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта“ бришу се. 

Члан	2.	

У члану 7.  став 1. мења се и гласи: «Износ 
доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске 
дозволе, на основу обрачуна који врши Општинска 
управа-Одељење за урбанизам комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине.“
Став 2.  и 3.  бришу се. 

Члан	3. 

У члану 21. став 2.   реч: “Дирекцији“  замењује 
се речима: „Општинској управи Одељењу за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне 
средине“.

Члан	4.	

Ова Одлука ступа на снагу, осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:	43-3/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1154
На основу члана 37.став1.тачка 24. Статута 

општине Инђија –пречишћен текст  („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 7. Одлуке о дану 
општине Инђија и општинским признањима („Службени 
лист општина Срема“, бр. 42/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, бр. 13/13), 

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 11. oктобра 2016. године, донела је 

О	Д	Л	У	К	У
О	ДОДЕЛИ			ОКТОБАРСКЕ				НАГРАДЕ

I

За изузетне резултате у раду и највиша достугнућа 
и остварења у области привредног и друштвеног живота 
општине Инђија, у 2016. години, додељује се укупно пет 
„Октобарских награда“, и то:

1.Грађевинском предузећу „ЛЕТАЧ“ Д.О.О. Инђија 
- за допринос афирмацији и просперитету привреде 
општине Инђија,
2.Д.О.О. „КОМАЗЕЦ“ ИНЂИЈА – за допринос 
афирмацији и просперитету привреде општине Инђија,
3.Ани Бајић  - за врхунске резултате у области спорта,
4.Мирославу Радуљици – за врхунске резултате у 
области спорта и
5.Горану Костићу – начелнику ПС у Инђији – за резултате 
остварене на сузбијању криминалитета и унапређењу 
рада Полицијске станице у Инђији. 
 

II

Октобарска награда се додељује у виду плакете  
са дипломом и новчаним износом.
 

III

Лицима из тачке I ове Одлуке, Октобарска 
награда ће се доделити на свечаној седници Скупштине 
општине Инђија, која ће се одржати поводом 22. октобра 
-  Дана општине Инђија.

IV

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:644-6/2016-I
Дана:11.	октобра	2016.године
Инђија

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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1155
На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука 
УС), члана 7. Oдлуке о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Инђија (‘’Службени 
лист општина Срема’’ број 42/10) члана 15. став 1. тачка 
11. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија 
(‘’Службени лист општина Срема’’, број 16/08, 23/08 и 
04/10 и ‘’Службени лист општине Инђија“ 1/12, 7/12) и  
Статута општине Инђија- пречишћен текст (‘’Службени 
лист општине Инђија’’, број 9/13), уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, број 401-00-02675/2016-09 од 29.08.2016 
године,

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године донела је:

ПРОГРАМ	КОРИШЋЕЊА	СРЕДСТАВА	
БУЏЕТСКОГ	ФОНДА	ЗА	ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	

СРЕДИНЕ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	
ИНЂИЈА	ЗА	2016.	ГОДИНУ

I

Овим Програмом утврђују се планирани приходи 
и намена коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине (у дањем тексту: Фонд), 
планираних Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Инђија (‘’Службени 
лист општина Срема’’, број 42/10).

За реализацију овог Програма планирају се 
средстства у износу од 42.409.025,35 динара, која ће се 
остварити на основу Накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине која се наплаћује по Одлуци о 
накнади за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, 
број 1/12), од дела средстава Накнаде за емисију SO2, 
NO2, прашкастих материјала и одагања отпада и од 
пренешених средстава у износу од 32.409.025,35 динара 
из 2015 године.

    
II

Средства тачке I став 2. овог Програма користиће 
се за:

1.Програме	и	пројекте	праћења	стања	животне	
средине	(мониторинг)	на	територији	општине	

Инђија								6.000.000,00	динара

У току 2016 године планира се праћење стања 
животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине (члан 69-73) и посебним законима и то: 
- квалитета ваздуха;
-праћење концентрације полена алергених биљака 
(амброзије);
- нивоа комуналне буке у животној средини;

- квалитета површинских вода;
- квалитета земљишта;
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од 
извора посебног интереса;
- одређивање акустичних зона.

За реализацију наведених мониторинга закључиће 
се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама, након спроведеног 
одговарајућег поступка у складу са прописима.

2.Подстицајне,	превентивне	и	санационе	Програме	
и	Пројекте	28.500.000,00	динара

Планира се финансијска и стручна помоћ у 
реализацији пројеката и програма који се односе на:
- релизацију пограма озелењавања школских дворишта 
и слободних јавних површина по свим Месним 
заједницама општине;

- пројекте уклањања дивљих депонија;
- пројекте санације постојећих сметлишта комуналног 
отпада;
- пројекти сепарације комуналног отпада;
- ажурирање Локалног регистра извора загађивања 
животне средине;
- програме сузбијања амброзије и осталих алергених 
биљака на територији општине Инђија;
- мере заштите животне средине у ванредним 
ситуацијама, као и остале подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом 
укаже потреба;
- програм сузбијања комараца на територији општине 
Инђија;
- изградња рециклажног центра и пратећих објеката;
- учествовање у реализацији пројеката регионалне 
санитарне депоније. 

За реализацију наведених програма  потписаће се 
уговори са надлежним јавним преузећима, овлашћеним 
стручним и научним организацијама и установама, 
након спроведеног одговарајућег поступка.

Ови програми и пројекти биће реализовани у 
складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона 
о заштити животне средине, и у сарадњи са другим 
институцијама са територије општине Инђија.

Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

3.Програми	или	Пројекти	заштите	и	развоја	
заштићених	природних	добара	на	територији	

општине	Инђија	3.500.000,00	динара

Средства ће се користити за заштиту, развој 
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и унапређење заштићених природних добара на 
територији општине Инђија на начин који ће омогућити 
њихово очување.

У 2016 години планирају се програми или пројекти 
заштите и развоја природних добара (заштићених 
подручја, заштићене врсте и покретна заштићена 
природна документа), спровођење активности ради 
старања и управљања заштићеним прородним добром, 
израда стручне документације (студије о заштити) за 
проглашење нових заштићених природних добара у 
складу са финансијским могућностима. 

Активности на заштити, уређењу и унапређењу 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција са територије општине Инђија као и 
предлога надлежног одељења Општинске управе 
општине Инђија.

4.Образовне	активности	и	јачање	свести	о	потреби	
заштите	животне	средине	3.500.000,00	динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања 
свести и популаризације заштите животне средине, 
Општинска управа општине Инђија, надлежно 
Одељење за урбанизам комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине ће самостално или у сарадњи 
са другим субјектима, организовати или учествовати 
у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
курсевима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних 
датума и догађаја као што су:

- дан планете Земље;
- светски дан заштите животне средине;
- сајмови заштите животне средине;
- дан Дунава;
- сајам здраве хране;
- дани заштићеног природног добра ‘’Крчединска ада’’; 
- организовање едукативних еколошких програма за 
децу школског и предшколског узраста кроз еколошке 
школе и кампове;
- као и други значајни датуми и догађаји.

Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу појединачног акта Председника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа ,  
институција или невладиних  организација и удружења 
грађана са територије општине Инђија на основу 
расписаног конкурса као и предлога надлежног одељења 
Општинске управе општине Инђија.

5.Информисање	и	објављивање	података	о	стању	и	
квалитету	животне	средине	909.025,35	динара

У циљу редовног, благовременог, потпуног и 
објективног обавештавања јавности о стању животне 
средине, јавности рада Општинске управе и јачања 
свести о значају заштите животне средине, у току 2016 
године наставиће се са одржавањем и иновирањем 
интернет презентације општине Инђија (www.indjija.
net) са пратећим трошковима (закуп хостинга и домена 
и сл.). 

Истовремено ће се радити на обавештавању 
јавности о стању животне средине путем средстава 
јавног информисања. Овим средствима финансираће се 
израда публикација и други едукативни материјали, као 
и пратећи трошкови израде (екобилтен и сл.).

III
Финансирање, односно суфинансирање 

активности из овог Програма, вршиће се у зависности 
од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком 
о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија“ 
број 1/12) и у складу са Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016 и приливом наменских уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити животне 
средине (“Службени гласник РС’’, број 135/04 и 36/09).

IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, 

Председник општине Инђија утврђује приоритетне 
активности, на предлог надлежног Одељења.

V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем 

уговорних обавеза и реализацију појединачних програма 
и пројеката спроводи надлежно Одељење општинске 
управе-Одељење за привреду и финансије.

Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Општинска управа општине Инђија,  Одељење за 
привреду и финансије, пре усвајања Програма за 
наредну годину.

VI
Овај Програм објавиће се у ‘’Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	40-1470/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године	
Инђија

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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1156
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона  

о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),  члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној  
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	
О	ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	СТАТУТА	

ДИРЕКЦИЈЕ	ЗА	ИЗГРАДЊУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	
Ј.П.	ИНЂИЈА

I

Даје се  сагласност  на Одлуку о изменама и 
допунама Статута  Дирекције за изградњу општине 
Инђија Ј.П. Инђија број 06-14/2016-14, који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
21.септембра 2016.године.

II
  

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:110-9/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1157
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона  

о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),  члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	СТАТУТА		ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	

ЈП	ИНЂИЈА	

I

Даје се  сагласност  на Одлуку о изменама и 
допунама Статута  Јавног предузећа за дистрибуцију 
гаса „Ингас“ ЈП Инђија број 1720/3, који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
03.октобра 2016.године.

II
  

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:110-10/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1158
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона  

о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),  члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	СТАТУТА		ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	

КАНАЛИЗАЦИЈА“		ИНЂИЈА	ЈП

I

Даје се  сагласност  на Одлуку о изменама 
и допунама Статута  Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија број 3239, који је 
донео Надзорни одбор овог Предузећа на седници 
одржаној 30.септембра 2016.године.

II
  

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:110-11/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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1159
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона  

о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),  члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	СТАТУТА	ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	

ИНЂИЈА	Ј.П.	ИНЂИЈА

I

Даје се  сагласност  на Одлуку о изменама 
и допунама Статута  Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија Ј.П. Инђија, број 3528, који је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
20.септембра 2016.године.

II
  

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:110-12/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1160
На основу члана 69. став 1.тачка 1. Закона  

о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, 
бр.15/2016),  члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА	СТАТУТА		ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	ОТПАДА	И	

ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА		„ИНГРИН“		ИНЂИЈА	

I

Даје се  сагласност  на Одлуку о изменама и 
допунама Статута  Јавног предузећа за сакупљање  
одлагање отпада и одржавање депонија  „Ингрин“  
Инђија број 290/2016, који је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа на седници одржаној 03.октобра 2016.године.

II
  

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:110-13/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1161
На основу члана 18. и 37. Статута општине 

Инђија-пречишћен текст(„Службени лист општине 
Инђија“ бр.9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ГОДИШЊИ		
ПЛАН	РАДА		ЗА	РАДНУ	2016-2017	ГОДИНУ	

ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	БУХА“	
ИНЂИЈА	

I

Даје се сагласност на Годишњи план рада  за 
радну 2016-2017 годину  Предшколске  установе  „Бошко 
Буха“ Инђија, који је донео Управни одбор ове Установе 
на седници одржаној 15. септембра 2016. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:60-7/2016-I																																																															
Дана,	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  

Инђија-пречишћен текст(„Службени лист општине 
Инђија бр.9/2013), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ИЗМЕНУ	
ФИНАНСИЈСКОГ			ПЛАНА	ЦЕНТРА	ЗА	

СОЦИЈАЛНИ	РАД	„ДУНАВ“	ИНЂИЈА	ЗА	2016.	
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана 
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија за 2016.годину, 
броj: 55100-200/2016, који је донео Управни одбор 
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија на седници 
одржаној 28.септембра 2016.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:40-	1471/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1163
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“,  број 24/2011) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст  („Службени лист општине Инђија“, број:9/2013) и 
сагласности ,

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра  2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ			ДИРЕКТОРА	

ЦЕНТРА	ЗА	СОЦИЈАЛНИ	РАД	„ДУНАВ“	
ИНЂИЈА

I

Соња Радосављевић, дипломирани психолог 
из Инђије, разрешава се функције   директора Центра 
за социјални рад „Дунав“ Инђија, по основу поднете 
оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-373/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године												
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1164
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“,  број 24/2011) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст  („Службени лист општине Инђија“, број:9/2013) и 
Решења о датој сагласности Покрајинског секретаријата 
за здравство, социјалну политику и демографију 
број:022-591/2016, од  14. септембра 2016.године,

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ		ВД	ДИРЕКТОРА	

ЦЕНТРА	ЗА	СОЦИЈАЛНИ	РАД	„ДУНАВ“	
ИНЂИЈА

I

Жељка Годић - Аврамовић, дипломирани 
професор педагогије и психологије, из Инђије, именује 
се за  в.д. директора Центра за социјални рад „Дунав“ 
Инђија,  почев од 12.октобра 2016.године.
Именована  из става 1.ове тачке обављаће дужност в.д. 
директора најдуже једну годину.

II

Управни одбор Центра за социјални рад „Дунав“ 
Инђија, закључиће са в.д. директором Уговор о раду за 
период на који је именованa. 

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-374/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године												
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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На основу члана 39. став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/2009) и члана 37. став 
1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, бр.9/2013),

Скупштина оптине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
O	РАЗРЕШЕЊУ	ДИРЕКТОРА	УСТАНОВЕ	

„КУЛТУРНИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I

Саша Миливојевић, дипломирани историчар 
уметности из Инђије, разрешава се дужност директора 
Установе „Културни центар“ Инђија са  11.октобром 
2016. године, по основу поднете оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општинe Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-375/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1166
На основу члана 34. став 2. и члана 35. став1. 

и 6. Закона о  култури („Службени гласник РС“, број: 
72/2009) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр.9/2013)

Скупштина оптине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
O		ИМЕНОВАЊУ	В.Д.	ДИРЕКТОРА	УСТАНОВЕ	

„КУЛТУРНИ	ЦЕНТАР“		ИНЂИЈА

I

Јовановић Ружица, дипломирани политиколог 
за међународне односе  из Инђије, именује се за  в.д. 
директора Установе „Kултурни центар“ Инђија,  почев 
од 12.октобра 2016. године.

Именована  из става 1.ове тачке обављаће дужност 
в.д. директора најдуже једну годину.

 

II

Управни одбор установе „Културни центар“ 
Инђија закључиће са в.д. директора Уговор о раду, за 
мандатни период на који је именована.

III

Ово Решење  објавити  у „Службеном листу 
општинe Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-376/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1167
На основу члана 18. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број 42/91,71/94 79/05), 
члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој 
делатности (Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, бр.9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О		РАЗРЕШЕЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	
ДИРЕКТОРА		НАРОДНЕ	БИБЛИОТЕКЕ	„ДР	

ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	ИНЂИЈА

I

Милица Котур, из Инђије, разрешaва се дужности 
в.д. директора Народне библиотеке „Др Ђорђе 
Натошевић“ Инђија са 11.октобром 2016.године, по 
основу поднете оставке.

II
            

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-377/2016-I
Дана,11.	октобра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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На основу члана 18. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број 42/91,71/94 79/05) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, бр.9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О		ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	
ДИРЕКТОРА		НАРОДНЕ	БИБЛИОТЕКЕ	„ДР	

ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	ИНЂИЈА

I
Бранислава Танасић, специјалиста струковни 

васпитач, из Инђије, именује се за вршиоца дужности 
директора Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ 
Инђија на мандатни период до једне године, почев од 
12.октобра 2016.године.

II
Права и обавезе в.д. директора биће уређене 

Уговором о раду закљученим између Управног одбора 
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија и 
в.д. директора за период на који се иста именује.

III
Ово Решење, након добијене сагласности од 

директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 
Митровица - која обавља матичне функције за Народну 
библиотеку, објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-378/2016-I
Дана,	11.	октобра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
1169
На основу  члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ 
број: 9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	УПРАВНОГ	

ОДБОРА	ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	
БУХА“	ИНЂИЈА

I

 Снежана Иваниш разрешава се дужности 

члана  Управног  одбора Предшколске установе „Бошко 
Буха“Инђија, која је  у састав истог именована из реда 
локалне самоуправе Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општина Инђија“, број 9/2016).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија”.

Образложење:

Правни основ за доношење Решења је члан 54.  
Закона о основама система образовања и  васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15).

Чланом 54. став 11. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 
и 68/15) регулисано је да  за члана органа управљања 
не може да буде предложено ни именовано лице чији су 
послови, дужност или функција неспојиви са обављањем 
послова у органу управљања.

Снежана Иваниш именована је из реда локалне 
самоуправе у састав Управног  одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“Инђија, дана 24.06.2016.године,  
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист 
општина Инђија“, број 9/2016).  Како  је у међувремену, 
именована засновала радни однос у Општинској управи 
општине Инђија и то на радном месту  начелника Одељења 
за друштвене делатности Општинске управе општине 
Инђија, Комисија за кадровска и административна 
питања на седници одржаној 04.октобра 2016.године, 
утврдила је предлог за  разрешење именоване, својим 
Закључком бр.06-146/2016-I-3 На основу свега изнетог 
Скупштина општине је донела Решење коко је речено у 
диспозитиву.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-379/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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На основу  члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ 
број: 9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	УПРАВНОГ	
ОДБОРА	ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	

БУХА“	ИНЂИЈА

I

У састав Управног  одбора Предшколске установе 
„Бошко Буха“Инђија из реда локалне самоуправе 
именује се Петар Безовник.

II

 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Управног одбора Предшколске установе „Бошко 
Буха“ Инђија.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија”.

Образложење:

Правни основ за доношење Решења је члан 54.  
Закона о основама система образовања и  васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15). 

Чланом 54. регулисано је да Управни одбор 
Предшколске установе  именује Скупштина јединице 
локалне самоуправе, да исти броји девет чланова и то  
три представника запослених које предлаже Васпитно 
- образовно веће, три представника родитеља које 
предлаже Савет родитеља и три представника јединице 
локалне самоуправе.

У поступку именовања  чланова  Управног одбора 
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, Комисија 
за кадровска и административна питања Скупштине 
општине Инђија у складу са чланом 58а. Пословника 
Скупштине, на седници одржаној 04.октобра 2016.
године, Закључком је утврдила предлог да се за члана 
Управног одбора из реда локалне самоуправе именује 
Петар Безовник.

 На основу свега изнетог Скупштина општине је 
донела Решење коко је речено у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-380/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1171
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Службенигласник РС”, број 42/91 , 71/94  и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	УПРАВНОГ	
ОДБОРА	ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

Ружица Јовановић, разрешава се дужности 
председника Управног одборa Туристичке организације 
општине Инђија, именована Решењем Скупштине 
општине Инђија, („Службени лист општине Инђија“ 
број:11/2016)

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-381/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1172
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94  и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13), и члана 9. Одлуке о осниванју Туристичке 
организације („Службени лист општине Срема, 
бр.10/2005) 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
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11. октобра 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	УПРАВНОГ	

ОДБОРА
	ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

I

Драган Аврамовић,  именује се за председника 
Управног одбора Туристичке организације општине 
Инђија 

II

 Мандат именованог траје до истека мандата 
Управног одбора Туристичке организације општине 
Инђија.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-382/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1173
На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
09/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА	ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Ђорђе Николић, разрешава се дужности 
председника Надзорног одборa Туристичке 
организације општине Инђија, именован Решењем 
Скупштине општине „Службени лист општине Инђија“ 
број:14/2016.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-383/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1174
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(Службени  гласник РС”, број 42/91 , 71/94  и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ		ПРЕДСЕДНИКА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА	ТУРИСТИЧКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

Ђорђе Ђурић, именује се за председника  
Надзорног одбора Туристичке организације општине 
Инђија.
             

II

 Мандат именованог траје до истека мандата 
Надзорног одбора Туристичке организације.

III

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-384/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

---------------------
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1175
На основу члана 2. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист општина Срема“ број 19/06) и члана 37. 
став 1. тачка 31. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана 11. октобра 2016. године донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	О	ОБРАЗОВАЊУ	

КОМИСИЈЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ПОСТУПКА	
ЈАВНОГ	НАДМЕТАЊА	ЗА	ДАВАЊЕ	У	ЗАКУП	

ПОЉОПРИВРЕДНОГ	ЗЕМЉИШТА	У	ДРЖАВНОЈ	
СВОЈИНИ

I

У Решењу о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта  у државној својини 
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 9/16 ), у тачки 
II став 1. Чланови Комисије, под редним бројем 3.  
Уместо Бранислава Радуљице,  именује се Вера Каплар 
– Општински правобранилац.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-385/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.године					
И	н	ђ	и	ј	а

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

1176
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
11. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	САВЕТА	ЗА		

ДРУШТВЕНЕ	ДЕЛАТНОСТИ	

I

Ружица Ћућуз, бира се за члана Савета за 
друштвене делатности Скупштине општине Инђија 

II
Мандат именованог члана Савета траје до истека 

мандата Скупштине општине.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-386/2016-I
Дана:	11.	октобра	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а	

Председник	Скупштине
Милан	Предојевић	с.р.

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

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

1177
На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 

опшине Инђија – пречишћени текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/2013) члана 4. став 2.  и  члана 
5. став 3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским 
признањима („Службени лист општине Срема“ 
бр.42/2010. и „Службени лист општине Инђија“ број 
13/2013) 
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 04. октобра 2016.године донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
Број Октобарских награда које се додељују у 

2016.години може бити највише 5.
 

II
 Висина новчаног износа Октобарске награде, 
која се додељује у 2016. години, утврђује се у нето износу 
од  50,000,00 динара (словима: педесетхиљададинара).

III
 Новчани износ Октобарске награде исплатиће 
се на терет средства буџета општине Инђија за 2016.
годину.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:06-145/2016-III-15	
Дана:	04.октобра	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а	

Председник
Владимир	Гак	с.р.

---------------------
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1178
На основу члана 173. став 1  Закона о запосленима 

у Аутономној покрајинима и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016)   
и члана 26. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“, број 40/08, 41/09  и 
20/10 ),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 04.октобра 2016. године,  донелo је

РЕШЕЊЕ
О	ОБРАЗОВАЊУ		И	ИМЕНОВАЊУ

ЖАЛБЕНЕ	КОМИСИЈЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Овим решењем  образује се Жалбена комисија 
општине Инђија (у даљем тексту: Комисија).

II

 Комисија  у другом степену одлучује о жалбама  
службеника, на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима,  као и о жалбама учесника 
интерног и јавног конкурса. 
 Комисија је самостална у раду и одлучује 
већином од укупног броја чланова.

III

 Комисија има  три члана, од којих је један 
председник.
 У састав Комисије именују се:  
1. дипл.правник Сандра Николић, председник
2. дипл.правник Гордана Боснић , члан 
3. дипл.правник Јелена Јојић , члан 

Председник и чланови Комисије именују 
се на период од 5 година и могу бити поново 
именовани.  

 Имена чланова Комисије објављују се на 
интернет презентацији општине Инђија. 

IV

 Комисија доноси Пословник о раду и има свој 
печат према Закону којим се уређује печат државних 
органа и најмање једном годишње подноси Извештај о 
свом раду Општинском већу.

V

 Чланови Комисије имају право на месечну 
накнаду у нето износу од  5.000,00  динара.

VI

 Стручне и административно техничке послове 
за потребе Комисије обавља Општинска управа - 

Одељење за опште и заједничке послове.

VII

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“. 
 

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:03-369/2016-III
Дана:04.октобра	2016.године
Инђија

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

1179

На основу члана 9. Закона о буџетском систему 
(„Сл. Гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/2013, 63/2013,108/13,142/14,68/15 и 103/15),  
члана 55, тачка 3 Статута општине Инђија –пречишћен 
текст(„Службени лист општине Инђија“ бр.9/13.) и 
Правилника за утврђивање и евидентирање корисника 
јавних средстава и отварање и укидање подрачуна 
консолидованог рачуна код Управе за трезор ( “ Сл. 
Гласник РС “, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016.)

Председник општине Инђија дана  22.09.2016. 
године  доноси

ОДЛУКУ	
О	ОТВАРАЊУ	НАМЕНСКОГ	ДИНАРСКОГ	

ПОДРАЧУНА	

I

Отвара се наменски динарски подрачун  КРТ 
општине Инђија: “Општина Инђија-рачун за уплату 
средстава остварених продајом усева скинутих са 
пољопривредног земљишта у државној својини 
обрађеног без правног основа”

II

Задужује се начелник Одељења за привреду и 
финансије да припреми потребну документацију и 
поднесе захтев за отварање наменског подрачуна  у 
Регистар корисника јавних средстава код Управе за 
трезор, а у складу са законом и другим прописима.

III

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења и има се објавити у „Службеном листу 
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општине Инђија“

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	400-13/2016-II
Датум:	 	22.09.2016.
Инђија	

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

1180
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1262/2016-II
Дана:	03.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), 

Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 
15 – Локална самоуправа, Програмска активност 
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване  на другом месту, 
економска класификација 499, позиција 41 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу 
од 300.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Програм 13, 
Програмска активност 1201-0002, на позицији 51; 
економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама – Верске заједнице – на Функцји 840 – 
Верске и друге услуге заједнице, за израду иконостаса у 
Храму Ваведења Пресвете Богородице.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 3, Програм 13, Програмска активност 
1201-0002, на позицији 51; економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама – Верске 
заједнице – на Функцји 840 – Верске и друге услуге 
заједнице, за израду иконостаса у Храму Ваведења 
Пресвете Богородице.
3.О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и  финансије.  
4.Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија»

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

1181
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1139/2016-II
Дана:	03.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), 

Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност 0010 – Резерве, 
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 41 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 200.000,00 дин. у оквиру Раздела 
3, Програм 13, Програмска активност 1201-0002, на 
позицији 51; економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Верске заједнице – на 
Функцји 840 – Верске и друге услуге заједнице, за израду 
зидног фрескописа у Храму Светих Царева Константина 
и Јелене.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 3, Програм 13, Програмска активност 
1201-0002, на позицији 51; економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама – Верске 
заједнице – на Функцји 840 – Верске и друге услуге 
заједнице, за израду зидног фрескописа у Храму Светих 
Царева Константина и Јелене.
3.О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и  финансије.  
4.Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија»

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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