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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ГОДИНА VI
БРОЈ 2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
12
На основу члана 62. Закона о пољопривредном
земљишту (‘’Службени гласник’’ бр. 62/2006, 65/2008,
42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању
усева са пољопривредног земљишта у државној својини
које је предмет коришћења без правног основа на
територији општине Инђија (‘’Службени лист општина
Инђија’’, бр. 14/2016), Председник општине Инђија
дана 13.01.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ
ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА
ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ
ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ
1. Предмет јавног надметања је продаја
меркантилне пшенице рода 2016. године, и то:
-  Меркантилне пшенице у нето количини од 408.859
кг, у квалитету СРПС, франко складиште.
2. Меркантилна пшеница која је предмет продаје
ускладиштена је код складиштара: ЗЗ Бешка Аграр,
Крчедин, ул. Цара Душана бб.
3. Комплетна количина меркантилне пшенице се
продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.
4. Заинтересована лица могу извршити увид
у робу која је предмет продаје од дана објављивања
огласа, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у ЗЗ
Бешка Аграр, Крчедин, ул. Цара Душана бб.
5. Почетна цена, утврђена на основу највише цене
откупа меркантилне пшенице добијене од овлашћених
откупљивача са подручја општине Инђија, Рума и Стара
Пазова, износи 16,00 динара по килограму без ПДВ-а.
ПДВ плаћа купац меркантилне пшенице.
6. Депозит: 20% почетне цене меркантилне

Цена примерка:
Годишња претплата:

пшенице без ПДВ, што укупно износи 1.308.348,80
динара.
7. Понуђачи су дужни да уплате депозит на
посебан рачун Општине Инђија број 840-107880424 позив на број 44 212. Свим понуђачима, осим
најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити у
року од 3 дана од дана јавног надметања. Изабраном
понуђачу уплаћени износ депозита биће урачунат у
цену. У случају да најповољнији понуђач одустане од
своје понуде депозит се не враћа.
8. Право учешћа у поступку јавног надметања
имају физичка и правна лица.
9. Поступак јавног надметања спровешће
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, која ће након спроведеног поступка јавног
отварања понуда, утврдити предлог најповољнијег
понуђача и Председнику општине доставити предлог
одлуке о продаји меркантилне пшенице најповољнијем
понуђачу, на даљу надлежност.
10. Најповољнији понуђач је у обавези да у
року од 3 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати купопродајне цене у износу утврђеном
правоснажном одлуком о продаји меркантилне пшенице.
Купац је дужан да предмет куповине преузме
одмах по уплати уговореног износа у целости и
закључења купопродајног уговора. Све трошкове око
преузимања и транспорта предмета отуђења сносиће
изабрани понуђач.
Уколико најповољнији понуђач не плати
купопродајну цену у целости у остављеном року, губи
право на повраћај депозита, а за најповољнијег понуђача
се проглашава следећи понуђач са листе понуђача.
Уколико и други најповољнији понуђач одустане
од закључења уговора, исти губи право на повраћај
депозита, а тиме се поступак јавне ли цитације по овом
огласу завршава.
Документација за пријављивање на јавно
надметање:
1. Формулар за пријављивање за учешће на јавном
надметању за продају меркантилне пшенице рода 2016.
године,
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2. Понуда са јединичном ценом у РСД/кг, која не може
бити нижа од почетне цене
3. Фотокопија личне карте за физичка лица, односно
извод из привредног регистра за правна лица, (не
старији од шест месеци од дана објављивања огласа у
„Службеном листу општине Инђија“),
4. Доказ о уплати депозита.
Пријава на јавно надметање подноси се у
затвореној и запечаћеној коверти писарници Општинске
управе општине Инђија, најкасније до 20. 01. 2017.
године, до 14.00 часова на адресу Општинска управа
општине Инђија, Цара Душана 1 са назнаком:
‘’Не отварати-пријава за учешће на јавној
лицитацији за куповину меркантилне
пшенице рода 2016.године’’
На полеђини коверте обавезно навести име и
презиме односно назив, адресу понуђача.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
Јавно надметање ће се одржати дана 23. 01. 2017.
године у 13.00 часова у сали 1 Општине Инђија, ул.
Цара Душана 1 у Инђији.
Ближа обавештења у вези са јавним надметањем
могу се добити у Агенцији за економски развој општине
Инђиј, Војводе Степе 48 у Инђији или на телефон број
022/55 60 60 - контакт особа је Драган Јанковић.
Оглас објавити у „Службеном листу општине
Инђија“, на огласној табли Општинске управе општине
Инђија и на сајту општине Инђија www.indjija.net.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-9/2017-II  
Дана: 13.01.2017. године
Инђија
Председник,
Дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-6/2017-II
Дана: 12.01.2017. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe
Инђија“, број 9/13), а у складу са Одлуком о Буџету
општине Инђија за 2017. годину („Сл. лист општине
Инђија“, број 26/2016), на предлог начелника Општинске
управе општине Инђија,
Председник општине Инђија доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДОНОСИ СЕ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017.
ГОДИНУ чија укупна предвиђена средства за набавке
на које се не примењује Закон о јавним набавкама износе
33.147.166 динара без обрачунатог ПДВ-а, и то:
а) добра: 11.187.166 динара, без ПДВ-а;
б) услуге: 19.960.000 динара, без ПДВ-а;
в) радови: 2.000.000 динара, без ПДВ-а.
2. Средства за реализацију Плана набавки из
тачке 1. ове одлуке, обезбеђена су Одлуком о Буџету
општине Инђија за 2017. годину („Сл. лист општине
Инђија“, број 26/2016).
3. За набавке предвиђене Планом набавки за
2017. годину наручиоци су, у смислу Закона о јавним
набавкама, начелник Општинске управе општине
Инђија за набавке које су потребне за рад Општинске
управе и Председник општине Инђија за јавне набавке
које су потребне за рад осталих органа општине Инђија.
4. Саставни део ове одлуке је табеларни приказ
Плана набавки за 2017. годину.
5. Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“ а иста ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1240 /2016-II
Дана: 16. август 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1251/2016-II
Дана: 19. август 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Уговора о додели
средстава за реализацију годишњег програма у 2016.
години Карате клуба „Железничар“ из Инђије бр. 4076/2016-II и Анекса Уговора бр 40-76-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 17.833,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 32.500,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ из Инђије на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:

54/38 исплату трошкова стипендија у износу
од: 17.833,00

- 54/35 исплату трошкова коришћења хале у износу
од: 32.500,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број
840-18404763-82.

2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Карате клубу „Железничар“ из Инђије број
840-18302763-47.

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

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

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1256/2016-II
Дана: 19. август 2016. год.
ИНЂИЈА

17
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1238 /2016-II
Дана: 22. август 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2015-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о
измени Решења бр 40-1032/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013)
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист
општине Инђија“ бр. 18/15), и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Планинарском клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-43/2016-III („Службени
лист општине Инђија“ 1/16) и Решење о измени Решења
бр. 40-1022/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 104.621,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/87 трошкови хранарине за август 2016. у износу
од: 100.000,00
- 54/90 трошкови електричне енергија за јул 2016 у
износу од: 4.621,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун у
Управи за трезор Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број
840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 20.000,00 дин. Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
- 54/151 за трошкове организације манифестације у
износу од: 20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број
840-17987763-73.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1231/2016-II
Дана: 23. август 2016. год.
ИНЂИЈА

19
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1261/2016-II
Дана: 23. август 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Уговора о додели
средстава за реализацију годишњег програма у 2016.
години Карате клуба „Железничар“ из Инђије бр. 4076/2016-II и Анекса Уговора бр 40-76-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Стрељачки клуб „Младост“
Инђија бр. 40-25/2016-III и Решења о измени Решења
бр. 40-1006/2016-III („Службени лист општине Инђија“
1/16),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 20.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ из Инђије на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
54/33 исплату трошкова чланарина у износу
од: 20.100,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Карате клубу „Железничар“ из Инђије број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301) - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.600,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:
54/52 покриће трошкова котизације у износу
од: 18.600,00
2. Уплата средстава извршиће се на
рачун Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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