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На основу члана 14. став 1. и 3. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
број:129/2007), и члана 37.став 1.тачка 37. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија“,бр.9/13) 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
03.марта 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ИЗБОРНЕ	КОМИСИЈЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	
	У	СТАЛНОМ	САСТАВУ	

I
 У стални састав Изборне комисије општине 

Инђија именују се:

1. За председника Предраг Продановић, 
дипломирани правник –           одборничка група Горан 
Јешић-ДС,

- за заменика председника Бранко Радаковић, 
дипломирани правник – одборничка група Горан Јешић 
ДС,

2. За члана Жељка Ковачевић, - одборничка група 
Горан Јешић -ДС,

- за заменика члана Младен Јанковић, одборничка 
група Горан Јешић ДС,

3. За члана Дејан Вујанић, одборничка група 
Горан Јешић ДС,

- за заменика члана Бојан Мијалковић - 
одборничка група Горан Јешић -ДС,

4. за члана Дејан Дмитровић, одборничка група 
Горан Јешић ДС,

- за заменика члана  Дејан Јекић - одборничка 
група Горан Јешић -ДС,

5. за члана  Александар Банић – одборничка група 
Српске напредне странке, 

- за заменика члана Бранислав Мазињанин – 
одборничка група Српске напредне странке,

6. за члана  Никола Малић  – одборничка група 
Српске напредне странке,

- за заменика члана  Душан Лемаић  - одборничка 
група Српске напредне странке,

7. за члана Милан Радић  - Одборничка група 
Српске напредне странке

- за заменика члана Жељко Дражић  - одборничка 
група Српске напредне странке, 

8. за члана Синиша Вукосављевић – одборничка 

група Социјалистичке партије Србије,
- за заменика члана Славко Аћимовић, - 

одборничка група Социјалистичке партије Србије,
9. за члана Александра Марић – одборничка група 

Социјалистичке партије Србије,
- за заменика члана Александра Рађеновић, - 

одборничка група Социјалистичке партије Србије,
10.  за члана  Вера Лекић – Одборничка група 

Српске радикалне странке,
- за заменика члана Душанка Сремац - 

Одборничка група Српске радикалне  странке, 
11.  за члана  Ненад Јоргић – Одборничка група 

Заједно за Инђију,
- за заменика члана Предраг Меденица - 

Одборничка група Заједно за Инђију
12. за секретара Сандра Николић, дипломирани 

правник, за заменика секретара Сања Рунић, 
дипломирани правник.

II
Мандат именованих траје четири године.

III
Против овог Решења допуштена је жалба Управном 

суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.
  

IV
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

о именовању Изборне комисије општине Инђија у 
сталном саставу бр.02-195/2015-I, од 17. новембра 
2015.године, објављено у „Службеном листу општине 
Инђија“, бр.14/2015.

V
Ово Решење  објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-32/2016-I														 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:03.марта	2016.	године	
И	Н	Ђ	И	Ј	А	 	 			Александар	Ковачевић,с.р.	
 

------------------------------
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ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
73

На основу чл.19.став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 58. став 1. тачка 2. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/2013), као и Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ број 18/2015), 

Општинско Веће општине Инђија на седници 
одржаној 17.фебруара 2016. године донело је:

Програм	активности	и	план	коришћења	
средстава

	за	финансирање	унапређења	безбедности	
саобраћаја	на	путевима	

за	2016.годину	на	територији	општине	
Инђија

У 2016. 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 складу са Законом предвиђени су следећи извори 
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима:

- приходи локалног буџета од наплаћених новчаних 
казни за прекршаје предвиђене  прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима,

- поклони или прилози покровитеља дати јединици 
локалне самоуправе,

- остали приходи Буџета јединице локалне 
самоуправе,

- остали приходи.
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, минимално 
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 
2016.години на територији општине Инђија утврђују 
се намене и начин коришћења средстава у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Инђија.

I

АКТИВНОСТИ

 У смислу обезбеђења услова за побољшање 
безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија у 
2016. години неопходно је:

1. Нормативно уредити режим кретања возила у 
пешачким зонама (ул Војводе Степе) кроз израду нове 
Одлуке о регулацији саобраћаја у пешачким зонама.

• носилац активности: Општинска управа 
општине Инђија

• рок: први квартал 2016 год.
2. Нормативно уредити режим и начин коришћења 

уређених паркинг простора у систему наплате паркирања 
( паркирање у ул. Краља Петра Прв., Новосадска и 
паркинг простор код градске пијаце.)

• носилац активности: Општинска управа у 
сарадњи са Дирекцијом за изградњу општине Инђија ЈП.

• рок: први квартал 2016 год.
3. Преиспитати и предузети одређене мере за 

стварање бољих услова за повећање безбедности деце у 
зонама школа на целој територији општине Инђија.

• носилац активности: Дирекција за изградњу 
општине Инђија ЈП.

• рок: први квартал 2016 год.
4. Након техничког опремања јединице 

саобраћајне полиције полицијске станице у Инђији 
неопходно је обезбедити:

4.1. проходност пешачких стаза (паркирана возила 
на тротоару)

4.2. проходност бициклистичких стаза (паркирана 
возила)

4.3. функционисање аутобуских стајалишта
4.4. онемогућити кретање возила погрешним 

смером у једносмерним улицама
4.5. контрола прекомерне брзине на целој територији 

општине Инђија
4.6. контрола возача на присуство алкохола или 

психоактивних супстанци

• носилац активности: јединица саобраћајне 
полиције полицијска станица Инђија.

• рок: трајан задатак.
5. Стручно усавршавање, едукације семинари у 

организацији Агенције за безбедност саобраћаја 
• носилац активности: Председник Савета за 

безбедност саобраћаја
• рок активности: током 2016 године
6. Обележавање и изградња полигона за практичну 

обуку деце у саобраћају.
• носилац активности: Савет за безбедност и 

Општинска управа општине Инђија
• рок активности: јануар - јун 2016 године
7. Едукација наставника техничког и 
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информатичког образовања, учитеља, васпитача 
и ученика у области безбедности саобраћаја, у свим 
школама на територији општине Инђија.

• носилац активности: Општинска управа 
општине Инђија, Актив директора основних и средњих 
школа са територије општине Инђија

• рок активности: септембар – октобар 2016. 
године

Укупно планирани приходи утврђени у Глави III 
поглавље А) овог Програма користиће се за следеће 
активности:

1.) Унапређење и поправљање саобраћајне 
инфраструктуре на територији општине Инђија

2.) Унапређење саобраћајног васпитања  и 
образовања

3.) Превентивно промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја

4.) Техничко опремање јединицe саобраћајне 
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја

5.) Рад Савета за безбедност саобраћаја општине 
Инђија

II

ПОВЕРАВАЊЕ	ПОСЛОВА	И	СПРОВОЂЕЊЕ:

Активности из главе III тачка 1. вршиће се преко 
Дирекције за изградњу општине ЈП, за потребе 
одржавања путне и саобраћајне  инфраструктуре 
локалних путева и улица на територији општине Инђија, 
по приоритетима и у складу са програмом пословања 
Дирекције за изградњу општине Инђија.

Активности из главе III тачка 2, 3, 5.  вршиће се преко 
општинске управе општине Инђија. На предлог Савета 
за безбедност саобраћаја  Решење о додели средстава за 
ове активности доноси Председник општине Инђија.

Активности из главе III тачка 4. вршиће се преко 
ПУ Сремска Митровица одељења саобраћајне полиције  
Инђија и општинске управе општине Инђија. Решење 
о додели средстава за ову намену доноси Председник 
општине Инђија по прибављеном мишљењу Савета за 
безбедност саобраћаја.

 
III

ФИНАНСИЈСКИ	ПЛАН:

А)	ПРИХОДИ:

Овим Програмом утврђују се планирани приходи 
и намена коришћења средстава за активности које се 
током 2016. године планирају у области безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија.

За реализацију овог Програма планирају се средства из 
буџета Општине Инђија за 2016. годину у укупном износу 
од 16.000.000,00 динара од чега део средстава представља 
пренета средства из 2015 године , а део средстава 

представљају планирана средства од наплаћених новчаних 
казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у 2016 год.

Финансирање, односно суфинансирање активности 
из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год.

Б)	РАСХОДИ:

1. Унапређење и поправљање саобраћајне 
инфраструктуре на територији општине Инђија .............
.................................................................. 9.000.000,00 дин
1.1. Радови на појачаном одржавању, крпљењу ударних 
рупа и хоризонталној сигнализацији улица, путева и 
путних појаса и ограда на територији општине 
Инђија...................................................... 6.850.000,00 дин
1.1.1.Крпљење ударних рупа ..................2.850.000,00 дин
1.1.2.Хоризонтална сигнализација ........2.000.000,00 дин
1.1.3.Постављање нових пешачких и еластичних 
заштитних ограда.....................................2.000.000,00 дин
1.2. Постављање нових саобраћајних знакова и замена 
постојећих....................... 700.000,00 дин
1.3. Набавка и монтажа „успоривача“ саобраћаја и 
вибро-звучних трака..........1.000.000,00 дин
1.4. Израда главног пројекта монтаже успоривача 
саобраћаја на више локација на територији општине 
Инђија.....450.000,00дин

2. Унапређење саобраћајног васпитања и  образовања
на територији општине Инђија.............. 4.000.000,00 дин
2.1. Набавка публикација,опреме за децу, обележавање и 
изградња  полигона за обуку у предшколским установама  
и основним школама............................... 3.200.000,00 дин
2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја 
деце. .............................................................400.000,00 дин
2.3. Организовање предавања и семинара из области бе
збедности.................................................... 400.000,00 дин

3. Превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја............................. 600.000,00 дин
3.1 Организовање промоција, едукација и кампања 
из области безбедности саобраћаја...........600.000,00 дин 

4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и 
других органа надлежних за послове безбедности саоб
раћаја........................................................ 2.000.000,00 дин
4.1. Увођење система за повећање безбедности  
саобраћаја на раскрсницама, уређај за контролу брзине 
кретања возила.........................................1.500.000,00 дин
4.2. Набавка  техничке опреме...................500.000,00 дин

5.Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја(накнаде 
за рад чланова савета, стручно усавршавање, семинари и 
сл.) .............................................................400.000,00 дин

IV

Када се приходи не остварују у планираном износу, 
Председник општине Инђија утврђује приоритетне 
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активности, на предлог Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима општине Инђија.

V
Савет за безбедност саобраћаја на путевима подноси 
Општинском Већу Општине Инђија Годишњи извештај 
о реализацији овог Програма до 31. јануара за претходну 
годину а најкасније пре усвајања Програма за наредну годину.

VI
Стручне и административно техничке послове у вези са 
реализацијом Програма, обавља Одељење за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
и Одељење за привреду и финансије општинске управе 
општине Инђија.
Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.

VII
Овај Програм објавити  у „Службеном листу општинe 
Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:40-268/2016-I	 	 								Председавајући,
Дана:17.фебруара	2016.	година																											заменик		
	 	 	 												Председника	општине
И	н	ђ	и	ј	а	 	 														Милан	Бодирожа,с.р.

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

74
На основу члана 17. Закона о јавном информисању 

и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14), члана 4. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 
гласник РС“, број 126/14), члана 58. став 1. тачка 2 
Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени 
гласник општине Инђија“, бр. 09/13) и члана 8. Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ број 18/2015),  Општинско веће 
општине Инђија, на седници одржаној  17.фебруара 
2016. године, донело је:

О	Д	Л	У	К	У
о	расписивању	Јавног	позива	за	учешће	на	
Конкурсу	за		суфинансирање	проjеката	за	

остваривање	јавног	интереса	у	области	јавног	
информисања	на	територији	општине	Инђија	

у	2016.	години

Члан	1.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. годину 

(„Службени лист општине Инђија“ број 18/2015), 
раздео III – Председник општине и Општинско веће, 
програм 13 – Развој културе, програмска активност 
1201-0002 – Подстицај културном и уметничком 
стваралаштву, позиција 52, економска класификација 
424 – Специјализоване услуге - Услуге културе - 
Информисање, предвиђена су средства у укупном 

износу од 30.000.000,00 динара.

Члан	2.
За пројекте производње медијских садржаја у 

2016. години, овом Одлуком се опредељује износ 
од  25.500.000,00 динара, што чини 85% од укупно 
предвиђених средстава из члана 1. Ове Одлуке.

Члан	3.
За расподелу средстава из члана 2. ове Одлуке 

расписује се Јавни позив за учешће на Конкурсу 
за  суфинансирање проjеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
општине Инђија у 2016. години.

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Инђија у 2016. години 
(у даљем тексту: Конкурс) биће објављен на званичном сајту 
општине Инђија и у листу „Сремске новине“. 

Члан	4.
За спровођење Јавног позива за учешће на Конкурсу 

из члана 3. ове Одлуке образоваће се Комисија за оцену 
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву, коју 
именује Председник општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку 
о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке доноси 
Председник општине.

Члан	5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног 

интереса;
2. износ средстава која су опредељена;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену пројеката;
5. рокове;
6. информацију о документацији која се прилаже;
7. позив медијским удружењима и стручњацима 

за пријављивање кандидата за чланове комисија.

Члан	6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за комисију обавља Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе општине Инђија.

Одељење одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.

Члан	7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-31/2016-III	 	 								Председавајући,
Дана:17.фебруара	2016.године	 	 								заменик	
																						 	 												Председника	општине	
И	н	ђ	и	ј	а	 	 														Милан	Бодирожа,с.р.

------------------------------
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75
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/14)  и  члана 72. став 2. Статута општине Инђија – 
пречишћени  текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.фебруара 2016. године, донело је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	

НА	ПРАВИЛНИК	О	УНУТРАШЊЕМ	УРЕЂЕЊУ	
И	СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	РАДНИХ	МЕСТА	

ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I
Даје се саглaсност на Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији Општинске управе општине 
Инђија,  у тексту како је дат у материјалу.

II
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 

Општинске управе општине Инђија  чини саставни део 
овог Решења.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-14/2016-III													 								Председавајући,																																																				
Дана:17.фебруара	2016.	године								 								заменик																									
																																																							Председника	општине																																								
Инђија			 					 														Милан	Бодирожа,с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	 	 																			
76

На основу члана 55. став 1. тачка 6. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

 Председник општине Инђија, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРАВИЛНИК	О	
ОРГАНИЗАЦИЈИ	И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	ПОСЛОВА	У	НАРОДНОЈ	
БИБЛИОТЕЦИ

„ДР	ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	У	ИНЂИЈИ

I 
Даје се сагласност на Правилник о организацији 

и систематизацији послова у Народној библиотеци 
„Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, број 17-01, који је 
донела в.д. директора Народне библиотеке „Др Ђорђе 

Натошевић“ у Инђији, дана 01. фебруара 2016. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	110-1/2016-	II	 	 					 Председник,
Дана:	15.	фебруар	2016.	године	 	 	 	
И	н	ђ	и	ј	а		 	 												Петар	Филиповић	с.р.

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

77

На основу члана 55. став 1. тачка 6. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13), 

Председник општине Инђија, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРАВИЛНИК	
О	ОРГАНИЗАЦИЈИ	И	СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	

ПОСЛОВА
У	УСТАНОВИ	„КУЛТУРНИ	ЦЕНТАР“	У	ИНЂИЈИ

I 
Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Установи „Културни центар“ 
у Инђији, број 47/2016, који је донео директор Установе 
„Културни центар“ у Инђији, дана 01. фебруара 2016. 
године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	110-2/2016-	II	 	 															Председник,
Дана:	15.	фебруара	2016.	године		 	
И	н	ђ	и	ј	а		 	 												Петар	Филиповић	с.р.
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