
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 566
	 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 7.	 Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Програмом	рада	Скупштине	општине	Инђија	за	
2019.	годину,	утврђују	се	послови	и	задаци	Скупштине	
општине,	 носиоци	 појединих	 послова	 и	 задатака	 и	
рокови	за	разматрање	појединих	питања	из	надлежности	
Скупштине	 општине,	 утврђених	 Уставом,	 законом	 и	
Статутом	општине.

II
	 Носиоци	 послова	 и	 задатака	 из	 Програма,	
обавезни	 су	 да	 благовремено	 припреме	 одговарајуће	
материјале	које	ће	разматрати	Скупштина	општине.

III
	 Председник	и	секретар	Скупштине	дужни	су	да	
прате	 активности	 на	 остваривању	 овог	 Програма,	 као	
и	 да	 предузимају	 неопходне	 мере	 ради	 благовремене,	
доследне	и	целовите	реализације	овог	Програма.

I КВАРТАЛ

1.	 Програм	 рада	 Скупштине	 општине	Инђија	 за	 2019.	
годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење		
	 	 										за	правне	и	скупштинске	послове

2.	Статут	општине	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће																	Комисија	за	израду	нацрта
																																															Статута	општине	Инђија

3.	Извештај	о	раду	Општинске	управе	општине	Инђија	
за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Начелник	Општинске	управе

4.	Извештај	о	раду	Правобранилаштва	општине	Инђија	
за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општински	правобранилац	

5.	Стратегија	развоја	социјалне	заштите	општине	Инђија	
за	период	2019-2023.	године;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 					Радна	група	за	израду
	 	 	 стратегије	социјалне	заштите
	 	 	 										општине	Инђија

6.	Акциони	план	 стратегије	 развоја	 социјалне	 заштите	
општине	Инђија	за	2019.	годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 					Радна	група	за	израду
	 	 	 стратегије	социјалне	заштите
	 	 	 										општине	Инђија

7.	Предлог	Одлуке	о	изради	Плана	генералне	регулације	
насеља	Јарковци;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

8.	Предлог	Одлуке	о	изради	Плана	детаљне	регулације	
дела	Блока	41	у	Инђији;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине
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9.	План	генералне	регулације	насеља	Нови	Сланкамен;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

10.	Предлог	Одлуке	 о	 изменама	 и	 допунама	Одлуке	 о	
локалним	комуналним	таксама;

Предлагач:																						 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење		
	 	 										за	правне	и	скупштинске	послове

11.	Предлог	Одлуке	о	накнадама	 за	 коришћење	 јавних	
површина	на	територији	општине	Инђија;

Предлагач:																						 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење		
	 	 										за	правне	и	скупштинске	послове

12.	Предлог	Одлуке	о	мрежи	јавних	основних	школа	на	
територији	општине	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење
	 	 	 				за	друштвене	делатности

13.	 Предлог	 Одлуке	 о	 мрежи	 јавних	 предшколских	
установа	на	територији	општине	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење
	 	 	 				за	друштвене	делатности

14.	 Извештај	 о	 реализацији	 Програма	 коришћења	
буџетског	 фонда	 за	 заштиту	 животне	 средине	 на	
територији	општине	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

15.	 Годишњи	Програм	 заштите,	 уређења	и	 коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 општине	 Инђија	 за	 2019.	
годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 	Општинска	управа-Одељење	
	 	 	 		за	привреду		и		инвестиције

16.	 Програма	 коришћења	 буџетског	 фонда	 за	 заштиту	
животне	средине	на	територији	општине	Инђија	за	2019.	
годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

17.	 Предлог	 Одлуке	 о	 вршењу	 екстерне	 ревизије	
Завршног	 рачуна	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2018.	
годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 						Општинска	управа	-		
	 	 	 				Одељење	за	финансије

18.	Предлог	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	2019.годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 						Општинска	управа	-		
	 	 	 				Одељење	за	финансије

19.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 финансијској	
подршци	породици	са	децом;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење
	 	 	 				за	друштвене	делатности

20.	 Акционог	 плана	 запошљавања	 општине	 Инђија	 за	
2019.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Агенција	за	економски	развој
																																																				општине	Инђија

21.	 Акциони	 план	 за	 унапређење	 информационих	
технологија	и	увођење	еУПРАВЕ	у	општини	Инђија:

Предлагач	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће			 									Општинска	управа

22.	Извештај	о	финансијском	пословању	за	2018.	годину	
Дома	здравља	„Др	Милорад	Мика	Павловић“	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 												Дом	здравља
	 	 „Др	Милорад	Мика	Павловић“	Инђија

23.	Извештај	о	раду	и	финансијски	извештај	Центра	за	
социјални	рад	„Дунав“	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 		Центар	за	социјални	рад
	 	 	 									„Дунав“	Инђија	

24.	Извештај	 о	финансијском	пословању	Предшколске	
установе	„Бошко	Буха“	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 		Предшколска		установа	
	 	 	 				„Бошко	Буха“	Инђија
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25.	Извештај	 о	 раду	 и	Финансијски	 извештај	Народне	
библиотеке	„Др	Ђорђе	Натошевић“	за	2018.	годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 				Народна	библиотека	
	 	 	 		„Др	Ђорђе	Натошевић“

26.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Установе	
„Културни	центар“	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Установа	„Културни	центар“	
	 	 	 					 			Инђија

27.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Установе	
„Спортски	центар“	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Установа	„Спортски	центар“	
			 	 	 	 				Инђија

28.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Пословно	
образовног	центра	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	Пословно	образовни	центар	
		 	 	 	 			Инђија

29.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Агенције	за	
економски	развој	општине	Инђија	д.о.о.	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Агенција	за	економски	развој	
	 	 	 										општине	Инђија

30.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Агенције	за	
IT	GIS	и	комуникације	општине	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Оптшинско	веће		 						Агенција	за	IT	GIS		и	
		 	 													комуникације	општине	Инђија

31.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Агенције	за	
рурални	развој	општине	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Агенција	за	рурални	развој	
	 	 	 									општине	Инђија

32.	Извештај	о	раду	и	Финансијски	извештај	Туристичке	
организације	општине	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 Туристичка			организација	
	 		 	 										општине	Инђија

33.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Инђија

34.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Чортановци	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Чортановци

35.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Јарковци	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
	Општинско	веће		 	 МЗ	Јарковци

36.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Љуково	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 	 МЗ	Љуково

37.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Нови	Карловци	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Нови	Карловци

38.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Бешка	за	2018.годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Оппштинско	веће	 	 МЗ	Бешка

39.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Марадик	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Марадик

40.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Стари	Сланкамен	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Стари	Сланкамен

41.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Нови	Сланкамен	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Нови	Сланкамен

42.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Крчедин	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Крчедин



Број	11,	страна	број		707																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

43.	Извештај	о	раду	и	Финансијском	пословању	Месне	
заједнице	Сланкаменачки	Виногради	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Сланкаменачки	
	 	 	 	 Виногради

44.	 Извештај	 о	 активностима	 на	 реализацији	 јавних	
овлашћења	 и	 дистрибуцији	 оброка	 у	 оквиру	 Народне	
кухиње	Црвеног	крста	Инђија	за	2018.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 Црвени	крст	Инђија

II КВАРТАЛ

1.	Извештај	о	реализацији	годишњег	програма	пословања	
и	Финансијски	извештај	за	2018.	годину	са	извештајем	
овлашћеног	ревизора,	ЈКП	„Комуналац“	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 		ЈКП	„Комуналац“	Инђија

2.	Извештај	о	реализацији	годишњег	програма	пословања	
и	Финансијски	извештај	за	2018.	годину,	са	извештајем	
овлашћеног	 ревизора,	 ЈКП	 „Водовод	 и	 канализација“	
Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће										ЈКП	„Водовод	и	канализација“	
	 	 	 	 				Инђија

3.	 Извештај	 о	 реализацији	 годишњег	 програма	
пословања	и	Финансијски	извештај	за	2018.	годину,	са	
извештајем	овлашћеног	ревизора,	ЈП	„Ингас“	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 						ЈП	„Ингас“	Инђија

4.	Извештај	о	реализацији	годишњег	програма	пословања	
и	Финансијски	извештај	за	2018.	годину,	са	извештајем	
овлашћеног	ревизора,	ЈП	„Инђија	пут“	Инђија;

Предлагач:				 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 			ЈП	„Инђија	пут“	Инђија

5.	 Извештај	 о	 реализацији	 годишњег	 програма	
пословања	и	Финансијски	извештај	за	2018.	годину,	са	
извештајем	овлашћеног	ревизора,	ЈП	„Ингрин“	Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 				ЈП	„Ингрин“	Инђија

6.	 Извештај	 о	 раду	 јавних	 предузећа	 чији	 је	 оснивач	
општина	Инђија	за	период	од	01.01.-31.12.2018.године;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 						Општинска	управа	-		
	 	 				Одељење	за	финансије	и	Одељење	за	
	 	 	 		привреду	и	инвестиције

7.	Извештај	о	спроведеном	оступку	јавног	надметања	за	
давање	у	закуп	пољопривредног	земљишта	у	државној	
својини	у	општини	Инђија	за	2018.годину;

Предлагач:	 		 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	–	Одељење		
	 	 	 			за	привреду		и	инвестиције

8.	План	детаљне	регулације	спортске	хале	са	пратећим	
садржајима	у	насељу	Бешка;
     
Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

9.	Измене	и	допуне	Плана	генералне	регулације	насеља	
Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине	
                                                                                 
10.	Предлог	Одлуке	 оизменама	Одлуке	 о	 општинским	
путевима	и	улицама	на	територији	општине	Инђија,	

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 ЈП	„Инђија	Пут“,	Инђија	и
		 	 													Општинска	управа-Одељење		
	 	 	 	за	привреду	и	инвестиције
     
11.	 Предлог	 Одлуке	 о	 изменама	 Одлуке	 о	 правцу	
пружања	општинских	путева	и	улица;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 ЈП	„Инђија	Пут“,	Инђија	и
		 	 													Општинска	управа-Одељење		
	 	 	 	за	привреду	и	инвестиције	

12.	Предлог	Одлуке	о	изменама	Одлуке	о	категоризацији	
општинских	 путева	 и	 улица	 на	 територији	 општине	
Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 ЈП	„Инђија	Пут“,	Инђија	и
		 	 													Општинска	управа-Одељење		
	 	 	 	за	привреду	и	инвестиције

13.	 Предлог	 Одлуке	 о	 накнади	 за	 коришћење	 јавних	
путева;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 ЈП	„Инђија	Пут“,	Инђија	и
		 	 													Општинска	управа-Одељење		
	 	 	 	за	привреду	и	инвестиције
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14.	 Предлог	 Одлуке	 о	 поступању,	 условима	 и	 начину	
продаје	уклоњеног	возила;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 ЈП	„Инђија		Пут“,	Инђија	и
		 	 													Општинска	управа-Одељење		
	 	 	 	за	привреду	и	инвестиције

15.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 грађевинском	
земљишту	у	јавној	својини	општине;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће					 							Општинска	управа	и
																																															ЈП	„Инђија		Пут“,	Инђија	

16.	 Разматрање	 измена	 дугорочног	 и	 средњорочног	
плана	пословне	стратегије	и	развоја	ЈП	„Ингас“	Инђија	
и	доношење	одговарајућег	акта	по	истом;

Предлагач:												 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 					ЈП	„Ингас“	Инђија

17.	Предлог	Одлуке	о	изменама	Одлуке	о	јавном	превозу	
путника;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	–	Одељење		
	 	 	 			за	привреду	и	инвестиције

18.	Предлог	Одлуке	 о	 изменама	Одлуке	 о	 одређивању	
аутобуских	стајалишта	за	градски	и	приградски	превоз	
на	територији	општине	Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	–	Одељење		
	 	 	 			за	привреду		и	инвестиције

19.	 Предлог	 Одлуке	 о	 накнади	 за	 заштиту	 животне	
средине;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће					 Општинска	управа-Одељење
			 	 	 					за	утврђивање	и	наплату
	 	 	 											јавних	прихода

20.	Предлог	Одлуке	о	изради	Плана	детаљне	регулације	
станице	за	снабдевање	горивом	у	насељу	Нови	Карловци;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																		послове	и	заштиту	животне	средине

III КВАРТАЛ

1.	Разматрање	измена	дугорочног	и	средњорочног	плана	
пословне	 стратегије	 и	 развоја	 ЈП	 „Ингас“	 Инђија	 и	
доношење	одговарајућег	акта	по	истом;

Предлагач:												 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 						ЈП	„Ингас“	Инђија

2.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 промени	
оснивачког	акта	ЈКП	„Водовод	и	канализација“	Инђија;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење
		 	 						за	правне	и	скупштинске	послове	и		
	 	 ЈКП	„	Водовод	и	канализација“	Инђија

3.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 промени	
оснивачког	акта	ЈП	„Ингас“	Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење	
	 																					за	правне	и	скупштинске	послове	и
																																																						ЈП	„Ингас“	Инђија

4.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 промени	
оснивачког	 акта	 Јавног	 предузећа	 за	 управљање	
путевима	и	паркиралиштима	„	Инђија	пут“	Инђија;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење	
	 	 						за	правне	и	скупштинске	послове	и
	 	 	 					ЈП	„Инђија	пут“	Инђија

5.	Предлог	Одлуке	о	усвајању	Завршног	рачуна	буџета	
општине	Инђија	за	2018.годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 							Општинска	управа-	
			 		 																			Одељење	за	финансије

6.	 Извештај	 о	 извршењу	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	
Инђија	за	период	01.01.-30.06.2018.	године;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 							Општинска	управа-	
			 		 																			Одељење	за	финансије

7.	Предлог	одлуке	о	изради	Плана	генералне	регулације	
насеља	Нови	Карловци;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине
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8.	Предлог	измена	и	допуна	Плана	детаљне	регулације	
туристичко	спортско	рекреативног	комплекса	У	Инђији;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине

9.	План	детаљне	регулације	дела	блока	број	41	у	Инђији;	

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине

IV КВАРТАЛ

1.	 Предлог	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2020.	
годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 							Општинска	управа-	
			 		 																			Одељење	за	финансије

2.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 локалним	
комуналним	таксама;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење	
	 	 								за	правне	и	скупштинске	послове,	
			 	 						Одељење	за	урбанизам,	комунално-	
	 			стамбене	послове	и	заштиту	животне	средине,	
										Одељење	за	утврђивање	и	наплату	јавних	прихода	

3.	 Предлог	 Одлуке	 о	 измени	 Одлуке	 о	 локалним	
административним	таксама;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење	
	 	 								за	правне	и	скупштинске	послове,	
																															 Одељење	за	општу	управу	

4.	Предлог	Одлуке	о	измени	Одлуке	о	накнади	за	услуге	
пружања	правне	помоћи;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа-Одељење
	 	 											за	правне	и	скупштинске	послове

5.	Плана	детаљне	регулације	североисточне	радне	зоне	
у	Инђији;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине

6.	Плана	генералне	регулације	насеља	Јарковци;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине

7.	 Плана	 детаљне	 регулације	 станице	 за	 снабдевање	
горивом	у	насељу	Нови	Карловци;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине

8.	Доношење	Локалне	стамбене	стратегије	и	Акционог	
плана	и	Програма	за	њихову	реализацију;
  
Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће			 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине
		 	 и	Одељење	за	друштввене	делатности					

9.	Доношење	Програма	стамбене	подршке;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће			 Општинска	управа	-	Одељење	
	 	 							за	урбанизам,	комунално-стамбене	
																																	послове	и	заштиту	животне	средине
		 	 и	Одељење	за	друштввене	делатности		

10.	 Извештај	 о	 извршењу	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	
Инђија	 за	 2019.	 годину,	 за	 период	 01.01.-30.09.2018.	
године;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 							Општинска	управа-	
			 		 																			Одељење	за	финансије

11.	Програм	уређивања	грађевинског	земљишта	за	2020.	
годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 		ЈП	„Инђија	пут“	Инђија

12.	 Програм	 отуђења	 и	 давања	 у	 закуп	 грађевинског	
земљишта	за	2020.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће				 			ЈП	„Инђија	пут“	Инђија

13.	Кадровски	план	Општинске	управе	општине	Инђија	
и	Правобранилаштва	општине	Инђија	за	2020.	годину;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 							Општинска	управа	-
		 	 	 		Одељење	за	општу	управу	



Број	11,	страна	број		710																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

14.	 Разматрање	 Програма	 пословања	 Јавног	
предузећа	за	дистрибуцију	гаса	„Ингас“	Инђија	за	2020.	
годину,	и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 							ЈП	„Ингас“Инђија

15.	Разматрање	Програма	пословања	Јавног	комуналног	
предузећа	 „Комуналац“	 Инђија	 за	 2020.	 годину,	 и	
доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:			
Општинско	веће		 		ЈКП	„Комуналац“	Инђија

16.	Разматрање	Програма	пословања	Јавног	комуналног	
предузећа	 „Водовод	 и	 канализација“	 Инђија	 за	 2020.	
годину,	и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 ЈКП	„Водовод	и	канализација“	
	 	 	 	 			Инђија

17.	 Разматрање	Програма	 пословања	 Јавног	 предузећа	
за	 управљање	 путевима	 и	 паркиралиштима	 „Инђија	
пут“	Инђија	за	2020.	годину	и	доношење	одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 			ЈП	„Инђија	пут“	Инђија

18.	 Разматрање	Програма	 пословања	 Јавног	 предузећа	
за	сакупљање	и	одлагање	отпада	и	одржавање	депонија	
„Ингрин“	 Инђија	 за	 2020.	 годину,	 и	 доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:			
Општинско	веће				 				ЈП	„Ингрин“	Инђија

19.	 Разматрање	 Годишњег	 програма	 рада	 за	 2020.	
годину,	Установе	„Спортски	центар“	Инђија	и	доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Установа	„Спортски	центар“			
	 	 	 	 				Инђија

20.	Разматрање	Годишњег	програма	рада	и	финансијског	
плана	 за	2020.	 годину,	Народне	библиотеке	„Др	Ђорђе	
Натошевић“	 Инђија	 и	 доношење	 одговарајућег	 акта	 о	
истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 				Народна	библиотека
		 	 																„Др	Ђорђе	Натошевић“	
																																																												Инђија

21.	Разматрање	Годишњег	програма	рада	и	финансијског	
плана	 за	 2020.	 годину,	 Установе	 „Културни	 центар“	
Инђија	и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Установа	„Културни	центар“		
	 	 	 	 			Инђија

22.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину,	
Предшколске	установе	„Бошко	Буха“	Инђија	и	доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 				Предшколска	установа	
	 	 	 					„Бошко	Буха“	Инђија

23.	Разматрање	Плана	и	програма	рада	и	финансијског	
плана	за	2020.	годину,	Центра	за	социјални	рад	„Дунав“	
Инђија	и	доношење	одговарајућег	аката	о	истом;

Предлагач:	 	 		 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Центра	за	социјални	рад		
	 	 	 								„Дунав“	Инђија

24.	Разматрање	Годишњег	програма	рада	за	2020.	годину,	
Туристичке	организације	општине	Инђија	и	доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 Туристичка	организација	
	 	 	 									општине	Инђија

25.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 односно	 расхода	
за	 средства	 пројектована	 у	 буџету	 општине	 Инђија,	
опредељена	за	делатност	Дома	здраваља	„Др	Милорад	
Мика	Павловић“	Инђија	у	2020.	години;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће			 												Дом	здравља
	 	 „Др	Милорад	Мика	Павловић“	Инђија

26.	 Разматрање	 Пословног	 плана	 за	 2020.	 годину	
„Агенције	 за	 економски	 развој	 општине	 Инђија“	
д.о.о.Инђија	и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће												„Агенција	за	економски	развој
			 	 											општине	Инђија“	д.о.о.Инђија

27.	 Разматрање	 Пословног	 плана	 за	 2020.	 годину	
„Агенције	 за	 рурални	 развој	 општине	 Инђија“	
д.о.о.Инђија	и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће							 „Агенција	за	рурални	развој	
	 	 												општине	Инђија“	д.о.о.Инђија
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28.	 Разматрање	 Годишњег	 програма	 рада	 и	 пословања	
са	финансијским	планом	 за	 2020.	 годину	 „Агенције	 за	
ИТ,	ГИС	и	комуникације	општине	Инђија“	д.о.о.Инђија	
и	доношење	одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 			„Агенција	за	ИТ,	ГИС	и	
	 	 		Комуникације	општине	Инђија“	д.о.о.		
	 	 		 	 			Инђија

29.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину,	
„Пословно	образовног	Центра“	д.о.о	Инђија	и	доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 „Пословно	образовни	центар“	
	 	 	 	 д.о.о	Инђија

30.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	заједнице	Инђија	и	доношење	одговарајућег	акта	
о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Инђија

31.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Љуково	 и	 доношење	 одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Љуково

32.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Јарковци	 и	 доношење	 одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Јарковци

33.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	заједнице	Чортановци	и	доношење	одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 	 МЗ	Чортановци

34.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	заједнице	Бешка	и	доношење	одговарајућег	акта	
о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Бешка

35.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Крчедин	 и	 доношење	 одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:		
Општинско	веће		 	 МЗ	Крчедин

36.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Марадик	 и	 доношење	 одговарајућег	
акта	о	истом;

Предлагач:		 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Марадик

37.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Стари	 Сланкамен	 и	 доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:
Општинско	веће		 	 МЗ	Стари	Сланкамен

38.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.годину	
Месне	 заједнице	 Нови	 Сланкамен	 и	 доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Нови	Сланкамен

39.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	 заједнице	 Нови	 Карловци	 и	 доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Нови	Карловци

40.	 Разматрање	 Финансијског	 плана	 за	 2020.	 годину	
Месне	заједнице	Сланкаменачки	Виногради	и	доношење	
одговарајућег	акта	о	истом;

Предлагач:	 	 	 Обрађивач:	
Општинско	веће		 	 МЗ	Сланкаменачки		
	 	 	 	 Виногради

IV
	 Скупштина	 општине	 ће	 у	 току	 програмског	
периода,	разматрати	и	друга	питања	из	своје	надлежности	
у	зависности	од	законске	регулативе	као	и	од	исказаних	
и	образложених	предлога	и	потреба.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-47/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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	 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	и	
14/2016),	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	општине	Инђија“,	број	9/13	 -	
пречишћен	 текст	 и	 7/18),	 уз	 сагласност	Министарства	
заштите	 животне	 средине,	 броj:	 401-00-519/2018	 од	
12.03.2019.	године,
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године	донела	је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЗА 2019. 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	 предвиђен	 је	
износ	од	42.000.000,00	динара	што	је	планирано	Одлуком	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2019.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“,	број	28/18).

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

1.	 Програме	 и	 пројекте	 праћења	 стања	 животне	
средине	 (мониторинг)	 на	 територији	 општине	 Инђија	
10.000.000,00	динара

	 У	току	2019.	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	25.000.000,00	динара

	 Планира	 се	 финансијска	 и	 стручна	 помоћ	 у	
реализацији	пројеката	и	програма	који	се	односе	на:
-	 Израда	 новог	 (ревизија	 постојећег)	 локалног	 плана	
управљања	отпадом;
-	релизацију	програма	озелењавања	школских	дворишта	
и	 слободних	 јавних	 површина	 по	 свим	 Месним	
заједницама	општине;
-	Израда	Студије	пошумљавања	на	територији	општине	
Инђија;
-	Акциони	план–израда	пројекта	ветрозаштитини	појас	
на	територији	општине	Инђија;
-	Студија	плана	затварања	дивљих	депонија;
-	 Пројекат	 санације	 и	 рекултивације	 постојеће	
несанитарне	општинске	депоније;
-	 Израда	 Студије	 изводљивости	 биолошког	
пречишћавања	 отпадних	 вода	 за	 викенд	 насеље	 на	
територији	општине	Инђија;
-	процена	рањивости	са	акционим	планом	на	климатске	
промене	општине	Инђија;
-	Студија	еколошког	стања	малих	површинских	токова	
на	територији	оштине	Инђија;
-	 Акциони	 план	 –	 израда	 стратегије	 заштите	
биодиверзитета	општине	Инђија;
-	 програм	 сузбијања	штетних	 глодара	 (дератизација)	 и	
уништавање	инсеката	(дезинсекција)
-	 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;
-	 и	 други	 подстицајни,	 превентивни	 и	 санациони	
Програми	и	Пројекти.

	 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.
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3.	Програми	или	Пројекти	заштите	и	развоја	заштићених	
природних	 добара	 на	 територији	 општине	 Инђија	
2.000.000,00	динара

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

	 У	 2019.	 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	4.000.000,00	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;
-	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	 или	 на	 основу	
расписаног	конкурса	као	и	предлога	надлежног	одељења	
Општинске	управе	општине	Инђија.

5.	 Информисање	 и	 објављивање	 података	 о	 стању	 и	
квалитету	животне	средине	1.000.000,00	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	2019.	
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	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2019.	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“,	 број	 28/18)	 и	 приливом	 наменских	
уступљених	 средстава	 у	 складу	 са	 Законом	 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	и	14/2016).

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 401-56/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	92.	став	4.	Закона	о	буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	 број	 54/2009,	
73/2010,	 101/2010,	 101/2011,	 93/2012,	 62/2013,	
63/2013-исправка,	 108/2013,	 142/2014,	 68/2015-др.	
закон,	 103/2015,	 99/2016,	 103/2017	 и	 95/2018),	 члана	
40.	став	1.	тачка	7.	Статута	општине	Инђија-пречишћен	
текст	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	9/13,	7/18	
и	5/19)	и	Сагласности	Државне	ревизорске	институције	
број	400-658/2019-04	од	22.02.2019.	године,
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
	 За	вршење	екстерне	ревизије	Завршног	рачуна	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2018.	 годину,	 ангажоваће	
се	 лице	 које	 испуњава	 услове	 за	 обављање	 послова	
ревизије	 финансијских	 извештаја,	 прописане	 законом	
којим	се	уређује	рачуноводство	и	ревизија.

Члан 2.
	 Избор	 и	 ангажовање	 лица	 из	 члана	 1.	 ове	
Одлуке,	 извршиће	 се	 у	 складу	 са	 одредбама	 Закона	 о	
јавним	набавкама.

Члан 3.
	 Извештај	о	извршеној	екстерној	ревизији,	биће	
саставни	део	Завршног	рачуна	буџета	општине	Инђија	
за	2018.	годину.

Члан 4.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 400-8/2019-I 
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	104.	став	3.	Закона	о	основама	
система	 образовања	 и	 васпитања	 („Службени	 гласник	
РС“,	бр.	88/2017,	27/2018-др.	 закони	и	10/19),	члана	2.	
Уредбе	 о	 критеријумима	 за	 доношење	 акта	 о	 мрежи	
јавних	 предшколских	 установа	 и	 акта	 о	 мрежи	 јавних	
основних	школа	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	21/2018)	
и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 7.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 oпштине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА

Члан 1.
	 Овом	 Одлуком	 утврђује	 се	 број	 и	 просторни	
распоред	 јавних	предшколских	установа	на	територији	
општине	Инђија	(у	даљем	тексту:	Mрежа	предшколских	
установа).

Члан 2.
	 На	 територији	 општине	 Инђија,	 делатност	
предшколског	 васпитања	 и	 образовања	 обавља	
Предшколска	 установа	 „Бошко	 Буха“	 у	 Инђији,	
Улица	 Душана	 Јерковића	 број	 17а	 (у	 даљем	 тексту:	
Предшколска	установа).

Члан 3.
	 Мрежу	предшколске	установе	чине:
1.	 објекти	 Предшколске	 установе,	 и	 то	 у	 седишту	 и	
објектима	ван	седиштa	Предшколске	установе;
2.	 простори	 у	 основним	 школама,	 и	 то	 у	 седишту	 и	
издвојеним	одељењима	школе;
3.	други	простори	прилагођени	за	обављање	делатности	
предшколске	установе.

Члан 4. 
	 Предшколска	установа	обавља	своју	делатност:
1.	У	насељеном	месту	Инђија,	и	то:
(1)	 у	 објекту	 „Сунце“	у	Улици	Душана	 Јерковића	број	
17а:
-	програм	неге	и	васпитања	деце	узраста	од	6	месеци	до	
3	године	старости;
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
(2)	у	објекту	„Невен“	у	Улици	омладинска	бб:
-	програм	неге	и	васпитања	деце	узраста	од	6	месеци	до	
3	године	старости;
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
(3)	у	простору	Основне	школе	„Петар	Кочић“	у	Улици	
Цара	Душана	број	9:
-	 припремни	 предшколски	 програм	 (целодневни	 и	
полудневни),
(4)	у	простору	Основне	школе	„Јован	Поповић“	у	Улици	
Краља	Петра	I	број	бб:
-	 припремни	 предшколски	 програм	 (целодневни	 и 
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полудневни);
(5)	 у	 простору	 Основне	 школе	 „Душан	 Јерковић“	 у	
Инђији,	у	Улици	Душана	Јерковића	број	1:
-	 припремни	 предшколски	 програм	 (целодневни	 и	
полудневни).
2.	У	насељеном	месту	Бешка,	и	то:
(1)	у	објекту	„Маслачак“	у	Улици	Трг	Данице	Јовановић	
1а:
-	програм	неге	и	васпитања	деце	узраста	од	6	месеци	до	
3	године	старости,
-	програм	предшколског	васпитања	образовања	деце	од	
3	године	до	припремног	предшколског	програма,
(2)	 у	 простору	 Основне	 школе	 „Браћа	 Груловић“	 у	
Бешки,	у	Улици	Трг	Данице	Јовановић	број	1а:
-	 припремни	 предшколски	 програм	 (целодневни	 и	
полудневни).
3.	У	насељеном	месту	Нови	Карловци,	и	то:
(1)	у	објекту	„Сунцокрет“	у	Улици	средња	број	12:
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
4.	У	насељеном	месту	Нови	Сланкамен,	и	то:
(1)	у	објекту	„Пчелица“	у	Улици	Карађорђева	број	1:
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
(2)	у	простору	Основне	школе	„Др	Ђорђе	Натошевић“	у	
Улици	Вука	Караџића	број	1:
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
5.	У	насељеном	месту	Крчедин,	и	то:
(1)	у	објекту	„Цврчак“	у	Улици	Цара	Душана	број	1:
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма.
(2)	 у	 простору	Основне	школе	 „22	 јул“	 у	Улици	Наде	
Јаношевић	број	2:
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
6.	У	насељеном	месту	Марадик,	и	то:
(1)	у	објекту	„Бамби“	у	Улици	Жарка	Зрењанина	број	1:
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
7.	У	насељеном	месту	Чортановци,	и	то:
(1)	у	објекту	„Ђурђевак“	у	Улици	Вељка	Влаховића	број	
2:
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма;
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни).
8.	У	насељеном	месту	Љуково,	и	то:
(1)	 у	 простору	 издвојеног	 одељења	 Основне	 школе	
„Петар	Кочић“	у	Љукову,	у	Улици	1.	новембра	број	73:
-	припремни	предшколски	програм	(полудневни)
-	 програм	предшколског	 васпитања	и	 образовања	деце	
од	3	године	до	припремног	предшколског	програма.
9.	У	насељеном	месту	Јарковци,	и	то:
(1)	 у	 простору	 прилагођеном	 за	 обављање	 делатности	
Предшколске	 установе	 у	 Јарковцима,	 у	 Улици	 Ивана	
Милутиновића	број	136:
-	програм	предшколског	васпитања	и	образовања	деце	од	
3	године	до	поласка	у	школу,	укључујући	и	припремни	
предшколски	програм	(полудневни).

Члан 5.
	 Саставни	део	ове	одлуке	чини	Елаборат	о	мрежи	
јавних	предшколских	установа	на	 територији	општине	
Инђија.

Члан 6.
	 Ступањем	на	снагу	ове	Одлуке	престаје	да	важи	
Одлука	о	мрежи	предшколских	установа	на	територији	
општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	Срема“	број	
6/11	 и	 „Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 12/12,	
16/13,	6/17,	13/17	и	22/18).

Члан 7.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 60-3/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1.	Увод
1.1.	Извор	података
1.2.	 Критеријуми	 и	 принципи	 акта	 о	 мрежи	 јавних	
предшколских	установа
2.	Профил	Општине	Инђија
2.1.	Географски	подаци
2.2.	Демографски	подаци
2.3.	Економске	карактеристике	општине	Инђија
2.4.	 Културне	 и	 спортске	 карактеристике	 општине	
Инђија
3.	 Приказ	 јавних	 установа	 предшколског	 васпитања	 и	
образовања	на	територији	општине	Инђија
3.1.	 Предшколско	 образовање	 на	 територији	 општине	
Инђија
3.2.	 Приказ	 мреже	 јавних	 предшколских	 установа	 на	
територији	општине	Инђија
4.	Развојни	план	мреже	 јавних	предшколских	установа	
на	територији	општине	Инђија
4.1.	 Кретање	 броја	 деце	 рођене	 у	 општини	 Инђија	 у	
периоду	од	2010.	до	2017.	године
4.2.	Укупан	број	деце	уписаних	у	јавним	предшколским	
установама	у	периоду	2011.	до	2017.	године
5.	 Развој	 мреже	 јавних	 предшколских	 установа	 у	
наредних	осам	година

1. Увод

	 Закон	 о	 основама	 система	 образовања	 и	
васпитања	(„Службени	гласник	РС”,	број	88/17,	27/18	– 
др.	 закони	 и	 10/19)	 прописује	 да	 акт	 о	 мрежи	 јавних	
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предшколских	 установа	 доноси	 скупштина	 јединице	
локалне	самоуправе	на	основу	критеријума	које	утврди	
Влада.
	 На	 основу	 члана	 104.	 став	 3.	 Закона,	 Влада	
Републике	Србије	донела	је	Уредбу	о	критеријумима	за	
доношење	акта	о	мрежи	јавних	предшколских	установа	
и	 акта	 о	 мрежи	 јавних	 основних	 школа	 („Службени	
гласник	РС“,	број	21/18).
	 Сходно	одредбама	члана	 198.	 став	 3.	 Закона	 о	
основама	 система	 образовања	 и	 васпитања,	 јединица	
локалне	 самоуправе	 у	 року	 од	 годину	 дана	 од	 дана	
доношења	 подзаконског	 акта	 доноси	 акт	 о	 мрежи	
предшколских	установа.
	 Члан	4.	Уредбе	о	 критеријумима	 за	 доношење	
акта	 о	 мрежи	 јавних	 предшколских	 установа	 и	 акта	 о	
мрежи	јавних	основних	школа	прописује	да	је	јединица	
локалне	 самоуправе	 дужна	 да	 сачини	 елаборат,	 који	
садржи	 развојни	 план	 мреже,	 израђен	 на	 основу	
тренда	 природног	 прираштаја	 деце	 и	 ученика,	 као	 и	
миграционих	кретања	у	јединици	локалне	самоуправе.
	 Одлука	је	сачињена	на	основу	важећих	прописа	
који	 непосредно	 регулишу	 област	 образовања,	 као	 и	
поједине	његове	делове:
•	 Закон	 о	 основама	 система	 образовања	 и	 васпитања	
(„Службени	 гласник	 РС”,	 број	 88/17,	 27/18–др.	 закони	
и	10/19);
•	 Закон	 о	 предшколском	 образовању	 и	 васпитању	
(„Службени	гласник	РС”,	број	18/10,	101/17,	113/17–др.	
закон,	95/18	-	др.	закон	и	10/19);
•	 Стратегија	 развоја	 образовања	 и	 васпитања	 у	
Републици	Србији	до	2020.	године	(„Службени	гласник	
РС”,	број	107/12);

1.1.	Извор	података
	 Приликом	израде	Елабората	и	Одлуке	о	мрежи	
јавних	предшколских	установа	коришћени	су	подаци	и	
документација:	 Предшколске	 установе	 „Бошко	 Буха“	
Инђија,	 Републичког	 завода	 за	 статистику,	 Пописа	
становништва	 2011.	 године	 и	 других	 институција,	
организација	и	извора.

1.2.	 Критеријуми	 и	 принципи	 акта	 о	 мрежи	 јавних	
предшколских	установа
	 Акт	 о	 мрежи	 јавних	 предшколских	 установа	
доноси	 скупштина	 општине	 јединице	 локалне	
самоуправе	 и	 он	 представља	 план	 којим	 се	 утврђује	
број	и	просторни	распоред	предшколских	установа	које	
обављају	 делатност	 у	 свом	 седишту	 и	 ван	 седишта	 у	
издвојеном	 одељењу	 -	 објекту	 предшколске	 установе,	
или	другом	простору,	у	складу	са	законом.
	 Акт	 о	 мрежи	 јавних	 предшколских	 установа,	
уважавајући	циљеве	и	принципе	предшколског	васпитања	
и	 образовања	 и	 потребу	 оптималног	 коришћења	
расположивих	ресурса	у	установи	и	локалној	заједници,	
доноси	 скупштина	 јединице	 локалне	 самоуправе,	 у	
складу	 са	 географским,	 демографским,	 културним,	
економским,	еколошком	и	другим	карактеристикама.
	 Акт	 о	 мрежи	 јавних	 предшколских	 установа	
доноси	се	на	основу	следећих	критеријума:
1)	једнако	право	и	доступност	свих	облика	предшколског	

васпитања	 и	 образовања,	 без	 дискриминације	 и	
сегрегације	по	било	ком	основу;
2)	 потпуни	 обухват	 деце	 одговарајућег	 узраста	 за	
похађање	 обавезног	 програма	 припреме	 детета	 пред	
полазак	 у	 школу	 (припремни	 предшколски	 програм)	
који	траје	најмање	девет	месеци;
3)	 70%	 деце	 обухваћено	 предшколским	 васпитањем	 и	
образовањем,	до	2025.	године,	у	складу	са	Националним	
миленијумским	циљевима	развоја	у	Републици	Србији	
и	 другим	 националним	 документима	 и	 потврђеним	
међународним	конвенцијама;
4)	 најмање	 једна	 јавна	 предшколска	 установа	 у	 свакој	
јединици	локалне	самоуправе;
5)	целисходно	формирање	васпитних	група,	у	складу	са	
законом;
6)	 исказане	 потребе	 породица	 за	 програмима	
предшколског	 васпитања	 и	 образовања,	 у	 различитом	
трајању	 (у	 целодневном,	 полудневном	 и	 вишедневном	
трајању)	и	другим	облицима	рада	и	услуга;
7)	 уважавање	 специфичности	 локалне	 традиције,	
национално	мешовитих	подручја	и	подручја	насељених	
националним	 мањинама,	 као	 и	 њиховог	 Уставом	
загарантованог	 права	 на	 предшколско	 васпитање	 и	
образовање	на	језику	националне	мањине.

2. Профил Општине Инђија
2.1.	Географски	подаци
	 Општина	 Инђија	 се	 налази	 у	 североисточном	
делу	 Срема,	 на	 јужним	 обронцима	 Фрушке	 горе.	
Смештена	 је	 на	 пола	 пута	 између	 Београда	 (42	 км)	
и	 Новог	 Сада	 (35	 км),	 на	 месту	 где	 се	 укрштају	 два	
најзначајнија	европска	коридора:	Коридор	10	(ауто	пут	
Е-75)	и	Коридор	7	(река	Дунав).
	 Општина	Инђија	 граничи	се	 са	шест	општина	
(на	западу	-	Ириг	и	Рума,	на	југу	-	Стара	Пазова,	истоку	– 
Зрењанин	и	на	северу	Тител	и	Сремски	Карловци).
	 Општина	Инђија	заузима	површину	од	384	km²	
и	 чини	 је	 11	 насељeних	 места:	 Инђија,	 Бешка,	 Нови	
Сланкамен,	 Нови	 Карловци,	 Крчедин,	 Чортановци,	
Марадик,	 Љуково,	 Стари	 Сланкамен,	 Јарковци	 и	
Сланкаменачки	Виногради.
	 Сва	 насеља	 повезана	 су	 асфалтним	 путевима	
и	 између	 њих	 се	 одвија	 редовна	 аутобуска	 линија	
међуградског	и	градског	саобраћаја.
	 Просечна	удаљеност	између	насеља	је	10	km,	а	
временска	дистанца	око	15	минута	 (најдуже	растојање	
правца	запад-исток	(Чортановци-С.	Сланкамен)	износи	
27,9	км,	односно	север-југ	 (Сл.	Виногради-Љуково)	30	
km.

2.2.	Демографски	подаци
	 На	основу	пописа	 становништва	2011.	 године,	
у	 погледу	 етничког	 састава	 становништво	 у	 општини	
живе	припадници	21	нације,	од	чега	су	најбројнији:	Срби	
(40.871	или	86,17%),	Хрвати	(1.569	или	3,31%)	и	Мађари	
(829	 или	 1,75%),	 док	 су	 остали	 народи	 заступљени	
испод	 1%.	 Међу	 припадницима	 националних	 мањина	
у	 насељу	Марадик	 знатан	 је	 удео	Мађара	 (32,4%),	 а	 у	
Сланкаменачким	Виноградима	Словака	(86,5%).
	 У	 општини	 данас	 живи	 46.390	 (2016.)	
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становника	различитих	националности.
	 Историјат	демографских	кретања	у	граду	и	насељеним	местима	општине	види	се	из	доњих	графикона	који	
представљају	преглед	података	из	пописа	становника	од	1948.	године	закључно	са	последњим	пописом	становника	
2011.	године.

2.3.	Економске	карактеристике	општине	Инђија
	 Главни	 развојни	 ресурси	 општине	 Инђија	 су	
повољан	 саобраћајно-географски	 положај	 и	 релативна	
близина	Београда	и	Новог	Сада,	са	великим	тржиштем	
роба	 и	 услуга,	 природни	 услови	 за	 стамбену	 и	
привредну	 изградњу,	 велике	 површине	 квалитетног	
пољопривредног	 земљишта,	 културно	 индустријско	
наслеђе	 са	 старим	 градским	 језгром,	 туристичким	 и	
спортско-рекреативним	садржајима.
	 Општина	 Инђија	 поседује	 две	 потпуно	
функционалне,	 комунално	 опремљене	 радне	 зоне,	 које	
при	том	имају	изузетан	географско-саобраћајни	положај	
и	постављају	Инђију	у	сам	врх	понуде	у	Србији	у	смислу	
потенцијала	и	атрактивности	за	инвестирање.
	 Формирање	радних	зона	(Североисточна	радна	
зона	 површине	 635	 хектара	 и	 Југоисточна	 радна	 зона	
површине	 од	 око	 100	 хектара)	 омогућило	 је	 изградњу	
нових	капацитета,	као	и	могућност	трајног	дислоцирања	
свих	производних	капацитета	из	централног	и	стамбеног	
дела	 насеља,	 што	 се	 пре	 свега	 одражава	 на	 квалитет	
животне	 средине	 у	 насељу,	 као	 и	 на	 квалитет	 услова	
рада.
	 Североисточна	 радна	 зона	 површине	 635	

хектара	 налази	 се	 на	 2км	 од	 центра	 Инђије,	 између	
насеља	 и	 аутопута	 Е-75	 (Београд-Нови	 Сад).	 Радна	
зона	је	потпуно	комунално	опремљена,	између	осталог	
изграђена	је	фекална	канализација,	челични	гасовод	као	
и	 кишна	 канализација.	 Простире	 се	 дуж	 регионалног	
пута	 Р109	 (Рума-С.Сланкамен).	 Западно	 у	 односу	 на	
радну	 зону	 пружа	 се	 железничка	 пруга	 Београд-Нови	
Сад	 која	 се	 налази	 на	 међународном	 Коридору	 10.	
Непосредна	 близина	 трасе	 ауто-пута	 Е-75	 омогућава	
лаку	доступност	радној	зони.
	 Југоисточна	 радна	 зона	 површине	 од	 око	
100	 хектара	 налази	 се	 на	 1,5км	 од	 центра	 Инђије	
дуж	 магистралног	 пута	 М22/1	 према	 Београду,	 који	
радну	 зону	 повезује	 са	 окружењем	 док	 у	 подручју	
града	 исти	 магистрални	 пут	 има	 функцију	 главне	
градске	 саобраћајнице.	 Радна	 зона	 је	 потпуно	
комунално	опремљена	и	у	зони	постоји	сва	комунална	
инфраструктура,	као	и	у	граду	Инђија.
	 Kомунална	 инфраструктура	 Општине	 је	
задовољавајућа.
	 Општина	 Инђија	 располаже	 водоводном	
мрежом	дугом	300	км	и	она	осим	самог	града	покрива	и	
друга	насељена	места.

_____________________________
1Републички	завод	за	статистику	РЗС,	ДЕВИНФО	-	Природно	кретање	становништва	1961	─	2016.
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	 Инђијска	 општина	 је	 потпуно	 гасифицирана.	
Мрежа	гасовода	је	изграђена	у	свим	насељеним	местима.

2.4.	 Културне	 и	 спортске	 карактеристике	 општине	
Инђија
	 Општина	 Инђија	 је	 оснивач	 више	 јавних	
служби:	јавних	предузећа,	јавних	комуналних	предузећа,	
Предшколскe	 установe,	 Културног	 центра,	 домова	
културе	у	насељеним	местима,	градске	библиотеке,	Дома	
здравља	и	Туристичке	организације.	У	граду	је	активно	
преко	 100	 организације	 цивилног	 друштва,	 а	 годишње	
се	одвија	преко	30	културних,	спортских	и	привредно-
туристичких	манифестација.
	 Градска	 библиотека	 „Др	 Ђорђе	 Натошевић“	 у	
Инђији	 основана	 је	 непосредно	после	Другог	 светског	
рата.	Као	самостална	установа	и	под	именом	под	којим	и	
данас	ради	датира	од	1973.	године	и	од	тада	је	евидентан	
стални	 развој	 библиотечке	 делатности	 у	 општини.	
Библиотека	 у	 свом	 саставу,	 поред	 централног	 објекта	
у	општинском	центру	има	и	четири	огранка	–	у	Бешки,	
Марадику,	Крчедину	и	Новим	Карловцима.
	 Модеран	 Културни	 центар	 Инђије	 отворен	 је	
2013.	године	реконструкцијом	старог	Соколског	дома	у	
Инђији	(1936),	као	основа	даљег	културног	развоја	града.	
Културни	центар	поседује	позоришно-биоскопску	салу	
са	203	места,	конференцијску	салу	и	галеријски	простор	
са	40	места	модерног	и	пријатног	ентеријера,	кафе	клуб	
са	 летњом	 баштом	 и	 савремену	 аудио/видео/сценску	
опрему.	 У	 склопу	 Установе	 је	 и	 Кућа	 Војновића,	 која	
представља	репрезентативан	пример	неокласицистичке	
архитектуре	настале	крајем	19.	века	у	Инђији.	Објекат	
је	1976.	године	од	стране	Завода	за	заштиту	споменика	
културе	 Сремска	 Митровица	 и	 званично	 проглашен	
спомеником	културе	од	значаја	за	општину	Инђија.
	 Туристичка	 организација	 општине	 Инђија	
(ТООИ)	 основана	 је	 15.	 априла	 2005.	 године.	 Поред	
свих	 потребних	 информација,	 туристи	 овде	 могу	
пронаћи	 информативно-пропагандни	 материјал	
и	 сувенире.	 Разноврсни	 природни	 и	 антропогени	
туристички	 ресурси	 на	 територији	 општине	 Инђија	
пружају	могућност	развоја	различитих	видова	туризма:	
културни,	 манифестациони,	 спортско-рекреативни,	
наутички,	 излетнички,	 ловни,	 риболовни,	 бањски,	
сеоски,	транзитни,	итд.
	 Дом	 здравља	 „Др	 Милорад	 Мика	 Павловић“	
Инђија	 основан	 је	 1956.	 године	 и	 пружа	 здравствене	
услуге	 из	 обима	 обавезне	 здравствене	 заштите	
организоване	по	службама.	У	саставу	Дома	здравља	су	и	
амбуланте	у	свим	насељеним	местима.
	 У	центру	Инђије,	налази	се	спортска	хала	која	
је	 у	 склопу	 Установе	 „Спортски	 центар“,	 намењена	
пре	 свега	 тзв.	 малим	 спортовима:	 одбојци,	 кошарци,	
рукомету,	малом	фудбалу	а	погодна	је	и	за	спровођење	
спортских	 активности	 у	 оквиру	 борилачких	 спортова	
(карате,	 теквондо,	 џудо,	 бокс	 итд),	 гимнастике	 и	
делимично	атлетике.	У	хали	се	поред	настава	физичког	
васпитања	ученика	средњих	школе	одржавају	и	тренинзи	
и	 утакмице	 спортских	 клубова,	 као	 и	 рекреативне	
активности	грађана	и	културно-уметничке	приредбе.
	 Градски	 стадион	 (стадион	 ФК	 „Инђија“)	 је	

међу	 објектима	 са	 најдужом	 спортском	 традицијом	 у	
Срему	и	Војводини.	Налази	се	у	ужем	градском	језгру.	
Деценијама	је	средиште	најважнијих	фудбалских,	али	и	
осталих	спортских	збивања	у	граду.

3. Приказ јавних установа предшколског васпитања 
и образовања на територији општине Инђија

3.1.	 Предшколско	 образовање	 на	 територији	 општине	
Инђија
	 Рад	 са	 децом	 предшколског	 узраста	 у	 Инђији	
почео	 је	 у	 приватном	 забавишту	 почетком	 ХХ	 века.	
Његова	 верификација	 је	 објављена	 у	 Службеном	
гласнику	 број	 7,	 Краљевске	 хрватско-славонске	
далматинске	 земаљске	 владе,	 ођела	 за	 богоштовље	
и	 наставу,	 под	 бројем	 297,	 у	 Загребу,	 30.	 априла	 1900.	
године.
	 У	њој	се	каже:
	 „Краљевске	 хрватске	 славонске	 далматинске	
земаљске	владе	ођел	за	богоштовље	и	наставу,	обнашло	
је	 поводом	 стављене	 молбе	 дозволити,да	 испитана	
учитељица	 за	 забавиште	 Катица	 Посавац,	 у	 мјесту	
Инђија,	Румског	котара,	приватно	забaвиште	за	малену	
ђецу	отворити	и	о	свом	трошку	издржавати	може.“
	 Забавиште	је	радило	у	кући	ове	учитељице.
	 У	њему	 је	 било	 тридесеторо	деце	–	четрнаест	
дечака	и	шеснаест	девојчица.
	 После	 десет	 година	 рада	 у	 приватној	
организацији,	 о	 овом	 забавишту	 почиње	 да	 се	 стара	
општина.
	 Двадесетих	 година	 прошлог	 века	 у	 Инђији	
је	 радило	 и	 конфесионално	 забавиште.	 Исто	 је	 било	
смештено	 у	 већој	 породичној	 кући,	 са	 пространим	
двориштем,	 која	 постоји	 и	 данас	 у	 Инђији,	 у	 улици	
Митровданска	број	8.
	 Конфесионално	забавиште	похађала	су	немачка,	
мађарска	и	српска	деца,	а	у	њему	су	на	немачком	језику	
радиле	часне	сестре.	Услови	за	рад	су	били	тешки,	јер	је	
у	једној	групи	било	више	од	50	деце.	Ово	забавиште	је	
радило	до	ослобођења	у	Другом	светском	рату.
	 После	 Другог	 светског	 рата,	 при	 Основној	
школи	 „Душан	 Јерковић“	 организован	 је	 рад	 једне	
забавишне	групе.	Током	педесетих	и	шездесетих	година	
прошлог	века	број	забавишних	група	се	повећавао,	али	
су	оне	и	даље	у	оквиру	школа.
	 Године	1978.	основана	је	Предшколска	установа,	
која	је	добила	име	по	народном	хероју	Бошку	Бухи,	не	
као	 самостална	 установа,	 него	 као	 ООУР	 заједно	 са	
школама,	 у	 саставу	 Радне	 организације	 „Подунавски	
партизански	одред“.
	 У	 то	 време	 број	 радника	 у	 предшколској	
установи	 је	био	осамнаест,	и	 то	пет	васпитача,	четири	
неговатељице,	 три	радника	на	 техничким	пословима	и	
шест	радника	на	административним	пословима.
	 Први	наменски	грађен	дечји	објекат	отворен	је	
1978.	године	са	двеста	места	за	децу	од	једне	до	седам	
година	 старости.	 Десет	 године	 касније,	 1988.	 године,	
Инђија	 добија	 још	 један	 објекат	 истог	 капацитета.	
1974.	 године	 изграђен	 је	 објекат	 у	 Бешки,	 капацитета	
сто	двадесет	места.	Тих	година	почињу	да	се	користе	и	
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други	простори	(простори	школа,	месних	заједница)	за	
рад	васпитних	група	на	сеоском	подручју.
	 Од	 самог	 почетка,	 Предшколска	 установа	
„Бошко	Буха“	настоји	да	постигне	што	боље	резултате	
у	васпитно-образовном	раду,	у	сарадњи	са	родитељима	
и	 друштвеном	 средином.	 Њен	 летопис,	 који	 води	 од	
оснивања,	 1978.	 године,	 садржи	 све	 значајне	 догађаје	
који	потврђују	наведену	констатацију.
	 Организација	 рада	 у	 периоду	 од	 оснивања	
имала	је	неколико	крупних	промена.
Отварање	 нових	 дечјих	 објеката	 и	 развој	 целодневног	
боравка,	 утицали	 су	 да	 запослени,	 на	 референдуму	
спроведеном	 16.	 јануара	 1982.	 године,	 одлуче	 да	 се	
васпитне	 групе	 полудневног	 боравка	 поново	 врате	
школама.
	 После	тринаест	година,	1995.	године,	васпитне	
групе	 из	 школа,	 њих	 18,	 опет	 су	 враћене	 тамо	 где	
припадају–под	окриље	Предшколске	установе.
	 Она	 је	 тиме	 одредила	 своју	 улогу	 у	 локалној	
заједници	и	свој	идентитет.
	 Њена	је	делатност	рад	са	предшколском	децом	

са	територије	општине	Инђија	и	задовољавање	потреба	
родитеља	за	збрињавањем,	васпитањем	и	образовањем	
предшколске	деце.

3.2.	 Приказ	 мреже	 јавних	 предшколских	 установа	 на	
територији	општине	Инђија
Предшколско	 васпитање	 и	 образовање	 на	 територији	
општине	 Инђија,	 остварује	 се	 за	 децу	 узраста	 од	 6	
месеци	 до	 поласка	 у	 школи,	 у	 складу	 са	 основама	
програма	предшколског	васпитања	и	образовања.
На	територији	општине	Инђија,	делатност	предшколског	
васпитања	и	образовања	обавља	Предшколска	установа	
„Бошко	Буха“	у	Инђији.
	 Мрежу	 предшколске	 установе	 чине:	 објекти	
Предшколске	 установе,	 и	 то	 у	 седишту	 и	 објектима	
ван	 седиштa	 Предшколске	 установе,	 затим	 простори	
у	 основним	 школама,	 и	 то	 у	 седишту	 и	 издвојеним	
одељењима	 школе	 и	 други	 простори	 прилагођени	 за	
обављање	 делатности	 предшколске	 установе,	 у	 табели	
како	следи.
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	 Просечан	 број	 деце	 рођене	 у	 периоду	 2010-
2017.	година	износи	431.
	 Интервал	 од	 2010.	 до	 2017.	 године	 указује	
да	 број	 рођених	 у	 том	 периоду	 три	 пута	 виши	 него	 у	
периоду	 1998-2005.	 година.	 Са	 друге	 стране,	 узевши	
посматрани	период	од	осам	година	(2010-2017),	изводи	
се	 закључак	да	 је	број	живорођене	деце	на	територији	
општине	Инђија	уједначен.
	 Све	 горе	 наведено	 доводи	 до	 закључка	 да	 се	
у	 наредном	 периоду	 од	 четири,	 односно	 осам	 година	
не	 очекују	 нека	 значајнија	 одступања	 у	 погледу	 броја	
деце.	Са	друге	стране	управо	наведени	тренд	указује	за	

потребу	 проширења	 капацитета	 појединих	 постојећих	
објеката,	чиме	би	се	омогућило	формирање	већег	броја	
група.

4.2.	Укупан	број	деце	уписаних	у	јавним	предшколским	
установама	у	периоду	2011.	до	2017.	године.
	 У	 јавној	предшколској	установи	на	територији	
општине	Инђија	уписују	се	деца	узраста	од	6	месеци	до	
поласка	у	први	разред	основне	школе.
	 Број	 деце	 уписаних	 у	 Предшколску	 установу	
„Бошко	 Буха“,	 у	 периоду	 од	 2011/2012.	 до	 2018/2019.	
радне	године,	дат	је	у	следећој	табели.
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	 На	основу	линеарног	тренда,	може	се	закључити	
да	је	број	деце,	која	похађају	Предшколску	установу	из	
године	у	годину	уједначен,	што	се	може	очекивати	и	за	
наредни	петогодишњи	период.

5. Развој мреже јавних предшколских установа у 
наредних осам година
	 План	 развоја	 мреже	 јавних	 предшколских	
установа	у	наредних	четири	до	осам	година	заснива	се	
на	следећим	констатацијама	и	закључцима:
•	 На	 основу	 свих	 релевантних	 параметара,	 одговорно	
и	 доследно	 радиће	 се	 на	 планирању	 даљег	 развоја	
мреже	јавних	предшколских	установа	која	ће	омогућити	
једнако	 право	 и	 доступност	 предшколског	 образовања	
свој	деци	без	дискриминације	и	сегрегације	уз	потпуни	
обухват	деце.
•	 Имајући	 у	 виду	 урбанизованост	 и	 насељеност	
појединих	градских	и	приградских	подручја,	те	наставак	
стамбене	 изградње	 у	 њима,	 може	 се	 очекивати	 да	 ће	
поједини	делови	града	у	односу	на	садашњи	распоред	и	
структуру	становништва	бити	измењени,	што	ће	имати	
утицај	и	условити	већ	исказану	потребу	за	проширењем	
капацитета	односно	реновирањем	појединих	постојећих	
објеката	и	израдњом	новог	Вртића.	Све	наведено	имаће	
за	последицу	нестанак	тзв.	листе	чекања.
•	Посебна	пажња	посветиће	се	ревитализацији	сеоских	
подручја	 са	 изразито	 ниском	 стопом	 природног	
прираштаја.	 Треба	 стварати	 услове	 за	 задржавање	
становништва	 у	 овим	 срединама	 и	 на	 одржавању	 и	
развој	 живота	 у	 истом,	 посебно	 у	 породицама	 које	 су	
опредељене	 за	 пољопривреду	 као	 основно	 занимање.	
Потребно	 је	 додатно	 саобраћајно	 и	 инфраструктурно	
унапредити	живот	и	рад	у	овим	срединама.
•	Постојећа	мрежа	јавних	предшколских	установа,	може	
се	 сматрати	 оптималним	 решењем	 у	 погледу	 броја	
објеката	 на	 територији	 општине	 Инђија,	 са	 изузетком	
везаним	 за	 насељено	 место	 Инђија,	 где	 су	 реалне	
потребе	за	још	једним	објектом.
•	У	наредном	периоду	 активно	ће	 се	пратити	развојни	
програми	 у	 области	 предшколског	 васпитања	 и	
образовања	 на	 нивоу	 државе,	 континуирано	 ће	 се	
анализирати	 друштвено	 економска	 и	 демографска	
кретања	 на	 територији	 општине	 Инђија,	 те	 свакако	
примењивати	 законска	 решења	 и	 у	 складу	 са	 тим	
прилагођавати	 и	 утврђивати	 мрежа	 Предшколске	
установе,	 број	 и	 просторни	 распоред	 на	 територији	
општине	Инђија.	

-------------------------
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 На	основу	члана	46.	став	1.	Закона	о	планирању	
и	изградњи	(„Службени	гласник	РС“,
бр.	 72/09,	 81/09-исправка,	 64/10-УС,	 24/11,	 121/12,	
42/13-УС,	 50/13-УС,	 98/13-УС,	 132/14,	 145/14	и	 83/18)	
и	 члана	 37.	 став	 1.	 тачка	 5.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/13	-	пречишћен	
текст	и	7/18),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 

41 У ИНЂИЈИ

Члан 1.
	 Приступа	се	изради	Плана	детаљне	регулације	
дела	блока	41	у	Инђији	(у	даљем	тексту:	План).

Члан 2.
	 Овом	 одлуком	 утврђује	 се	 оквирна	 граница	
обухвата	Плана,	а	коначна	граница	обухвата	Плана	ће	се	
дефинисати	Нацртом	Плана.

	 Обухватом	 Плана	 су	 обухваћене	 целе	
катастарске	 парцеле	 број:	 2190/3,	 2190/4,	 2190/5	 и	
3649/3,	као	и	делови	катастарских	парцела	број	3650/1	
(улица	Дунавска),	3631	(улица	Војводе	Степе)	и	3649/1	
(улица	Сремска).

	 Предметна	 локација	 Плана	 се	 налази	 у	
катастарској	општини	Инђија.

	 Укупна	 површина	 подручја	 обухваћеног	
оквирном	границом	обухвата	Плана	износи	око	1,05	hа.

	 Графички	 приказ	 оквирне	 границе	 обухвата	
планског	подручја	је	саставни	део	ове	Одлуке.

Члан 3.
	 Услови	и	смернице	од	значаја	за	израду	Плана	
дати	 су	 у	 планском	 документу	 вишег	 реда	 –	 Плану	
генералне	 регулације	 насеља	Инђија	 („Службени	 лист	
општина	Срема“,	бр.	14/06	и	30/11).

Члан 4.
	 Принципи	 планирања,	 коришћења,	 уређења	
и	 заштите	 простора	 у	 обухвату	 Плана	 засниваће	 се	
на	 принципима	 рационалне	 организације	 и	 уређења	
простора	 и	 усклађивању	 планираних	 садржаја	 са	
могућностима	и	ограничењима	у	простору.

Члан 5.
	 Визија	израде	Плана	је	усклађивање	планираних	
садржаја	са	потенцијалима	и	ограничењима	у	простору	
на	начин	који	би	омогућио	одрживост	планског	решења,	
као	 и	 економску,	 еколошку	 и	 социјалну	 оправданост	
планираних	садржаја.

	 Циљ	израде	Плана	је	стварање	планског	основа	 



Број	11,	страна	број		722																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

за	 изградњу	 вишепородичног	 стамбено-пословног	
објекта,	спратности	По+П+6,	у	делу	блока	41	у	Инђији.

Члан 6.
	 Концептуални	 оквир	 планирања,	 коришћења,	
уређења	 и	 заштите	 планског	 подручја	 подразумева	
оптимално	коришћење	постојећих	потенцијала	подручја,	
дефинисање	 планираних	 намена,	 правила	 уређења	 и	
грађења,	заштиту	подручја	и	усклађивање	са	потребама	
корисника	простора.

	 Структуру	 основних	 намена	 простора	 и	
коришћења	 земљишта	 у	 обухвату	 Плана	 према	 плану	
вишег	реда	чине	централни	садржаји:	управа,	пословање,	
становање,	као	и	улични	коридори.

Члан 7.
	 Ефективан	рок	за	израду	Нацрта	је	60	(шездесет)	
радних	дана,	од	дана	достављања	обрађивачу	Извештаја	
о	обављеном	раном	јавном	увиду	и	прибављања	услова	
за	уређење	простора	од	органа,	организација	и	предузећа	
који	су	Законом	овлашћени	да	их	утврђују.

Члан 8.
	 Средства	за	израду	Плана	обезбеђује	инвеститор	- 
INVEJ	AD,	Александра	Дубчека	14,	11080	Земун.

Члан 9.
	 Обрађивач	 Плана	 је	 Јавно	 предузеће	 за	
просторно	 и	 урбанистичко	 планирање	 и	 пројектовање	
„Завод	за	урбанизам	Војводине“	Нови	Сад,	Железничка	
број	6/III.

Члан 10.
	 После	 доношења	 ове	 Одлуке,	 носилац	 израде	
Плана	-	орган	надлежан	за	послове	урбанизма	општине	
Инђија	 организоваће	 упознавање	 јавности	 са	 општим	
циљевима	и	сврхом	израде	Плана,	могућим	решењима	
за	развој	просторне	целине,	као	и	ефектима	планирања,	
у	поступку	оглашавања	раног	јавног	увида.

	 Рани	јавни	увид	оглашава	се	у	средствима	јавног	
информисања	 и	 у	 електронском	 облику	 на	 интернет	
страници	 јединице	 локалне	 самоуправе	 и	 на	 интернет	
страници	доносиоца	плана	и	траје	15	дана.	Рани	 јавни	
увид	почиње	даном	оглашавања.

Члан 11.
	 Пре	 подношења	 органу	 надлежном	 за	 његово	
доношење,	План	 подлеже	 стручној	 контроли	 и	 излаже	
се	на	јавни	увид.

	 Излагање	 Плана	 на	 јавни	 увид	 оглашава	 се	 у	
дневном	листу	и	локалном	листу	и	траје	30	дана	од	дана	
оглашавања,	 када	 ће	 се	 објавити	 подаци	 о	 времену	 и	
месту	излагања	Плана	на	 јавни	увид,	о	начину	на	који	
заинтересована	правна	и	физичка	лица	могу	доставити	
примедбе	на	План,	као	и	друге	информације	које	су	од	
значаја	за	јавни	увид.

Члан 12.
	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 Решење	 о	
неприступању	изради	Извештаја	о	стратешкој	процени	
утицаја	 Плана	 детаљне	 регулације	 дела	 блока	 41	 у	
Инђији	 на	 животну	 средину,	 које	 је	 донело	 Одељење	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштиту	
животне	 средине	 Општинскe	 управе	 општине	 Инђија,	
број	35-23/2019-IV-02	од	28.02.2019.	године.

Члан 13.
	 План	 ће	 бити	 сачињен	 у	 5	 (пет)	 примерака	 у	
аналогном	и	5	(пет)	примерака	у	дигиталном	облику,	од	
чега	ће	по	један	примерак	потписаног	Плана	у	аналогном	
облику	и	по	један	примерак	плана	у	дигиталном	облику	
чувати	 у	 својој	 архиви	 Обрађивач	 и	 Инвеститор,	 а	
преостали	примерци	ће	се	чувати	у	органима	Општине.

Члан 14.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-94/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
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: 35-23/2019-IV-02
Датум: 28.02.2019. године
ИНЂИЈА

	 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,	145/14	и	83/18)	и	члана	18.	Одлуке	
о	 организацији	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	Општине	Инђија“	број	23/17),
	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине	Општинске	управе	
општине	Инђија,	дана	28.02.2019.	године,	доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА БРОЈ 41 У ИНЂИЈИ

1.	 За	 План	 детаљне	 регулације	 дела	 блока	 број	 41	
у	 Инђији	 неће	 се	 приступити	 изради	 Извештаја	 о	
стратешкој	процени	утицаја	на	животну	средину.

2.	План	детаљне	регулације	дела	блока	број	41	у	Инђији	
јесте	врста	урбанистичког	плана	којим	ће	се	детаљније	
разрадити	 уређење	 и	 градња	 простора,	 на	 начин	 и	 у	
складу	како	је	дефинисано	Планом	генералне	регулације	
насеља	Инђија	 („Службени	лист	општина	Срема“	број	
14/06	и	30/11),	односно	намена	површина	Плана	детаљне	
регулације	дела	блока	број	41	у	Инђији	биће	усклађена	
са	наменом	површина	која	је	дефинисана	овим	планом.

3.	Како	Планом	детаљне	регулације	дела	блока	број	41	у	
Инђији	не	долази	до	битнијих	измена	планских	решења,	
приликом	 израде	 истог,	 могу	 се	 примењивати	 одредбе	
постојећег	Извештаја	о	стратешкој	процени	утицаја	на	
животну	 средину	 Плана	 генералне	 регулације	 насеља	
Инђија	(„Службени	лист	општина	Срема“	број	14/06	и	
30/11)	без	израде	новог	Извештаја	о	стратешкој	процени	
утицаја	на	животну	средину.

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	 блока	 број	 41	 у	 Инђији	 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	блока	број	41	у	Инђији	
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	
блока	број	41	у	Инђији.

	 Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине,	имајући	у	виду	да	
се	стратешка	процена	врши	за	планове,	програме,	основе	
и	 стратегије	 у	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	
планирања	 или	 коришћења	 земљишта,	 пољопривреде,	
шумарства,	рибарства,	ловства,	енергетике,	индустрије,	
саобраћаја,	 управљања	 отпадом,	 управљања	 водама,	
телекомуникација,	 туризма,	 очувања	 природних	
станишта	и	дивље	флоре	и	фауне,	којима	се	успоставља	
оквир	 за	 одобравање	 будућих	 развојних	 пројеката	
одређених	 прописима	 којима	 се	 уређује	 процена	
утицаја	на	животну	средину,	а	узимајући	у	обзир	да	се	
предметним	планом	не	успоставља	оквир	за	одобравање	
будућих	 развојних	 пројеката	 одређених	 прописима	
којима	се	уређује	процена	утицаја	на	животну	средину,	
утврдило	 је	 да	 не	 постоји	 потреба	 израде	 стратешке	
процене	утицаја	на	животну	средину	у	смислу	члана	5.	
Закона	о	стратешкој	процени	утицаја	на	животну	средину	
(„Службени	гласник	РС“	број	135/2004	и	88/2010).

	 На	предметном	простору	могу	се	примењивати	
одредбе	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	
животну	 средину	 Плана	 генералне	 регулације	 насеља	
Инђија	 („Службени	 лист	 општина	 Срема“	 број	 14/06	
и	 30/11)	 без	 израде	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	
утицаја	на	животну	средину	Плана	генералне	регулације	
насеља	Јарковци.

	 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	 средину	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	
135/2004	и	88/2010),	пристигла	су	мишљења:	Одељења	
за	 урбанизам,	 комунално-стамбене	 послове	 и	 заштите	
животне	 средине	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	
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послови	заштите	животне	средине,	број	501-11/2019-IV-
02	од	06.02.2019.	 године,	 ЈП	„Ингас“	Инђија,	 број	 348	
од	13.02.2019.	године,	ЕПС	дистрибуцаија,	огранак	ЕД	
Рума,	 број	 88.1.1.0.-Д-07.17.-41924-19	 од	 18.02.2019.	
године,	 ЈП	 „Инђија	 пут“	 Инђија,	 број	 350-7/2019-1	 од	
08.02.2019.	 године	 и	 Покрајинског	 завода	 за	 заштиту	
природе	 из	 Новог	 Сада,	 број	 03-299/2	 од	 27.02.2019.	
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	32.	став	1.	тачка	20.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС,“	 број	
129/07,	83/14-др.	закон,	101/16-др.закон	и	47/18)	и	члана	
40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

О Д Л У К У

I
	 Даје	се	сагласност	на	акт	о	процени	-	Елабората	
број	 ВС-331/2019	 од	 25.03.2019.	 године,	 „Процена	
тржишне	 ФЕР	 вредности	 некретнина	 у	 Инђији,	
пословни	комплекс	Циглане	у	ул.	Каменова“	израђен	од 
„Biro	 St	 -	 ing	 pro“	 d.o.o	 Нови	 Сад,	 а	 која	 процена	 се	
прилаже	уз	ову	Одлуку.

II
	 Констатује	се	да	је	актом	из	тачке	I	ове	Одлуке	
утврђено	 да	 укупна	 вредност	 објеката	 и	 земљишта	 на	
парцелама	 број	 2366/12,	 2366/24,	 2366/25,	 2366/26,	
2367/1,	 2368/1,	 2371/6	 и	 2371/7	 све	КО	Инђија	 износи	
1.248.790,18	 евра,	 те	 да	 уз	 примену	 постојећег	
сувласничког	 односа,	 и	 то:	 „UNIVERZUM	 EXPORT-
IMPORT“	 д.о.о.	 Аранђеловац	 на	 име	 сувласничког	
дела	 од	 72,40%	 на	 земљишту	 и	 објектима	 припада	
у	 власништво	 у	 1/1	 дела	 земљиште	 са	 објектима	
на	 парцели	 број	 2366/25,	 Општини	 Инђија	 на	 име	
сувласничког	дела	од	27,60%	на	земљишту	да	припадну	
у	 јавну	 својину	 власништво	 у	 1/1	 дела	 парцеле	 број:	
2366/12,	 2366/24,	 2366/26,	 2367/1,	 2368/1,	 2371/6	 и	
2371/7,	 а	 да	 ЈП	 „	 Ингас“	Инђија	 на	 име	 сувласничког	
дела	од	27,60%	на	објектима	припадну	у	власништво	у	
1/1	дела	објекти	изграђени	на	број	2366/24,	као	и	да	је	
„UNIVERZUM	EXPORT-IMPORT“	Аранђеловац	дужан	
да	уплати	ЈП	„	Ингас“	Инђија	износ	од	48.549,84	евра	у	
динарској	 противвредности	 по	 средњем	 курсу	НБС	на	

дан	исплате,	 у	 року	од	15	дана	од	дана	 солемнизације	
Уговора	о	деоби.

III
	 Прихвата	се	Уговор	о	деоби	непокретности,	који	
је	утврдио	Надзорни	одбор	ЈП	„Ингас“	Инђија	Одлуком	
број	758/1	од	28.03.2019.	године	у	тексту	како	је	дато	у	
материјалу,	а	који	закључују:	„UNIVERZUM	EXPORT-
IMPORT“	 д.о.о.	 Предузеће	 за	 производњу,	 услуге	 и	
промет	 Аранђеловац,	 Крћевачки	 пут	 бб,	 Општина	
Инђија	и	ЈП	„Ингас“	Инђија.
	 Овлашћује	 се	 Председник	 општине	 Инђија	
Владимир	 Гак	 да	 у	 име	 Општине	 Инђија,	 потпише	
Уговор	из	става	1.	ове	тачке.

IV
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 46-16/2019-I 
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана,	10.	априла	2019.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ 
ОСНОВНОГ СУДА У СТАРОЈ ПАЗОВИ СУДСКА 

ЈЕДИНИЦА У ИНЂИЈИ

I
	 Констатује	се	да	је	Општинска	управа	општине	
Инђија,	на	основу	Одлуке	Председника	општине	Инђија	
о	покретању	поступка	јавне	набавке	мале	вредности	број	
404-1-53/2018-II	 од	 21.12.2018.	 године	 спровела	 јавну	
набавку	радова	–	Реконструкција	зграде	Основног	суда	
у	Старој	Пазови,	Судска	јединица	у	Инђији,	ул.	Краља	
Петра	 I	 бр.	 2,	 да	 је	Уговор	по	 јавној	набавци	додељен	
најповољнијем	 понуђачу	 „VANAS“	 d.o.o.	 Београд,	
Пут	за	Овчу	бр.	77,	 са	којим	 је	Општина	Инђија	дана,	
28.01.2019.	године,	закључила	Уговор	о	 јавној	набавци	
радова	 број	 404-1-53-11/2018-II,	 да	 је	 вредност	 радова	
4.910.690,00	динара	без	ПДВ-а,	а	што	све	произилази	из	
Извештаја	 Председника	 општине	 Инђија	 о	 извршеној	
јавној	 набавци	 радова	 на	 реконструкцији	 зграде	 суда	
број	404-1-53/2018-II	од	06.	02.	2019.	године.
	 Констатује	 се	 да	 је	 за	 извођење	 радова	 на	
реконструкцији	 зграде	 из	 става	 1.	 ове	 тачке	 код	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	 Одељења	 за	 
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урбанизам,	 стамбено	 –	 комуналне	 послове	 и	 заштиту	
животне	 средине	 исходовано	 Решење	 број:	 ROP-IND-
36456-ISAWHA-2/2018	 од	 25.12.2018.	 године	 којим	 се	
одобрава	извођење	радова	на	инвестиционом	одржавању	
зграде	Суда	у	Инђији	које	је	издато	на	основу	предмера	и	
предрачуна	радова	који	је	израдио	одговорни	пројектант	
Савић	Небојша	број	лиценце	300	1598	10.

II
	 Скупштина	општине	Инђија	прихвата	Извештај	
Председника	 општине	 Инђија	 о	 извршеној	 јавној	
набавци	радова	на	реконструкцији	зграде	суда	број	404-1-
53/2018-II	од	06.02.2019.	године	и	одобрава	да	Општина	
Инђија	финансира	извођење	радова	на	реконструкцији	
зграде	Основног	суда	у	Старој	Пазови,	Судска	јединица	
у	Инђији,	ул.	Краља	Петра	I	бр.	2,	који	обухватају	радове	
на	 замени	 дотрајалих	 прозора,	 уређење	 спољашње	
фасаде	и	 реконструкцију	подрумског	дела	 објекта,	 као	
и	 да	 Општина	 Инђија	 сноси	 све	 трошкове	 за	 израду	
појектне	 документације	 и	 прибављање	 потребних	
дозвола	за	извођење	радова.
	 Средства	 за	 извођење	 радова	 из	 става	 1.	 ове	
тачке	 у	 укупном	 износу	 од	 4.910.690,00	 динара	 без	
ПДВ-а,	обезбеђена	су	Одлуком	о	буџету	општине	Инђија	
за	2018.	годину	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	
30/17,	7/18,12/18,	21/18,	27/18).

III
	 Надзор	над	извођењем	радова	на	реконструкцији	
зграде	Основног	суда	у	Старој	Пазови,	Судска	јединица	
у	 Инђији,	 ул.	 Краља	 Петра	 I	 бр.	 2,	 вршиће	 Миленко	
Винчић	инжењер	грађевине	–	број	лиценце	800	0184	06.

IV
	 О	реализацији	ове	Одлуке	стараће	се	Општинска	
управа	општине	Инђија.

V
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-96/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	19.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Србије“,	 број	 129/07,	 83/14	 и	 47/18),	 члана	 46.став	 1.	
Закона	 о	 спорту	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	 10/16)	
и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 39.	 Статута	 општине	Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	5/19),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Даје	се	сагласност	на	употребу	имена	општине	
Инђија,	у	називу	Спортског	удружења	бокса	са	седиштем	
у	Инђији,	ул.	Војводе	Степе	број	40,	тако	што	ће	се	исти	
звати:	Спортско	удружење	бокса	„Инђија“.

II
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 66-61/2019- I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 575
 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 15/2016)	
члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија”	бр.	5/2019)	и	члана	
13.	 став	 2.	 Одлуке	 о	 промени	 оснивачког	 акта	 Јавног	
предузећа	 за	 дистрибуцију	 гаса	 „ИНГАС“	 Инђија	
(Службени	лист	општине	Инђија“,	7/13,	1/15	и	14/16	),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 
2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА „ИНГАС“ ЈП ИНЂИЈА

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измене	 и	 допуне	
Програма	пословања	за	2019.	 годину	 Јавног	предузећа	
за	 дистрибуцију	 гаса	 „Ингас“	 јп	Инђија	 броj:	 614/1,	 у	
тексту	који	је	донео	Надзорни	одбор	овог	Предузећа	на	
седници	одржаној	15.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-16-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија”	бр.	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ 
ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Одлуку	 о	 изменама	
Финансијског	 плана	 Предшколске	 установе	 „Бошко	
Буха“	Инђија,	бр.	06-110-2/2019-01	коју	је	донео	Управни	
одбор	ове	Установе	на	седници	одржаној	14.	марта	2019.	
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 60-2-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија”	бр.5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА ЗА 2019. 

ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 Финансијског	
плана	 пословања	 Народне	 библиотеке	 „Др	 Ђорђе	
Натошевић“	 Инђија	 за	 2019.	 годину	 број:	 40,	 који	 је	
донео	Управни	одбор	ове	Установе	на	седници	одржаној	
19.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-454-1/2019-I 
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 578
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	aприла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА У 

2019. ГОДИНИ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Измену	Програма	рада	и	
финансијског	плана	Установе	„Културни	центар“	Инђија	
у	2019.	години	број:	136,	који	је	донео	Управни	одбор	ове	
Установе	на	седници	одржаној	14.	марта	2019.	године.
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II
 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 022-3-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 579
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	
Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА, ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА 
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА 
ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 и	 допуну	
Пројекције	 финансијског	 плана,	 односно	 расхода	
за	 средства	 пројектована	 у	 буџету	 општине	 Инђија	
опредељена	за	делатност	Дома	здравља	Инђија	у	2019.	
години,	 броj:	 01-596/3,	 који	 је	 донео	 Управни	 одбор	
Дома	здравља	„Др	Милорад	Мика	Павловић“	Инђија	на	
седници	одржаној	18.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-445-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 580
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	aприла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О 
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 о	 измени	
Програма	 рада	 Туристичке	 организације	 општине	
Инђија	 са	финансијским	планом	 за	2019.	 годину,	 број:	
37-2019,	 који	 је	 донео	 Управни	 одбор	 Туристичке	
организације	општине	Инђија	на	седници	одржаној	14.	
марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 332-21-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 581
 На	 основу	 члана	 18.	 и	 40.	 став	 1.	 тачка	 42.	
Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ 
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРОКА У 

ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
ИНЂИЈА У 2019. ГОДИНИ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

I
	 Даје	се	сагласност	на	Измене	Плана	активности	
на	 реализацији	 јавних	 овлашћења	 и	 дистрибуцији	
оброка	у	оквиру	Народне	кухиње	Црвеног	крста	Инђија	
у	2019.	години	са	елементима	финансијског	плана,	број:	
132,	коју	је	донео	Управни	одбор	Црвеног	крста	Инђија,	
на	седници	одржаној	19.	марта	2019.	године.



Број	11,	страна	број		729																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-455-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 582
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија”	бр.	5/2019),	
и	 члана	 27.	 став	 3.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општина	 Срема“,	 број	 36/2008	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“,	бр.	12/12	и	23/17	),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЧОРТАНОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измену	 Финансијског	
плана	Месне	заједнице	Чортановци	за	2019.	годину,	број:	
42,	који	је	донео	Савет	Месне	заједнице	Чортановци	на	
седници	одржаној	12.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-437-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 583
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/2019),	
и	 члана	 27.	 став	 3.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општина	 Срема“,	 број	 36/2008	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“,	бр.	12/12	и	23/17),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измене	 Финансијског	
плана	Месне	заједнице	Инђија	за	2019.	годину,	број:	79,	
који	је	донео	Савет	Месне	заједнице	Инђија	на	седници	
одржаној	14.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-424-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 584
 На	основу	члана	113.	став	2.	Статута	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	5/2019),	
и	 члана	 27.	 став	 3.	 Одлуке	 о	 месним	 заједницама	
(„Службени	 лист	 општина	 Срема“,	 број	 36/2008	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“,	бр.	12/12	и	23/17),
Скупштина	општине	Инђија	на	седници	одржаној	дана	
10.	априла	2019.	године,	донела	је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
КРЧЕДИН ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Измене	 Финансијског	
плана	Месне	 заједнице	Крчедин	 за	 2019.	 годину,	 број:	
74-1/19,	који	је	донео	Савет	Месне	заједнице	Крчедин	на	
седници	одржаној	14.	марта	2019.	године.



Број	11,	страна	број		730																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-441-1/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 585
 На	 основу	 члана	 69.	 став	 1.	 тачка	 2.	 Закона	
о	 јавним	 предузећима	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	
15/16)	 и	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 11.	 Статута	 општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	број	5/19)
	 Скупштина	 оштине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	год.	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ 

ХИПОТЕКЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ИНЂИЈА 
ПУТ“ ИНЂИЈА

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Одлуку	 Надзорног	
одбора	 Јавног	 предузећа	 за	 управљање	 путевима	 и	
паркиралиштима	„Инђија	пут“	Инђија,	број	06-17/2019-
3	 од	 29.03.2019.	 год.,	 да	 исто	 Јавно	 предузеће,	 као	
хипотекарни	 дужник,	 упише	 хипотеку	 на	 пословном	
простору,	локал	П1-1,	број	посебног	дела	103,	корисне	
површине	543	м2,	који	се	налази	у	трговачко	пословном	
центру	TQ	CITY	у	Инђији	 ул.	Војводе	Степе	 бр.	 11/3,	
трећи	 спрат,	 као	 посебан	 део	 зграде	 број	 5,	 изграђен	
на	 парцели	 број	 2063,	 уписан	 у	 листу	 непокретности	
број	 8925	ко	Инђија	као,	искључива,	приватна	 својина	
ЈП	 „Инђија	 пут“	 из	 Инђије,	 у	 корист	 хипотекарног	
повериоца,	за	обезбеђење	наплате	потраживања	изабране	
банке	по	основу	кредита,	закљученог	на	основу	Одлуке	
Надзорног	одбора	овог	Јавног	предузећа	о	дугорочном	
кредитном	 задуживању	 на	 домаћем	 финансијском	
тржишту	ЈП	„Инђија	пут“	Инђија,	број	06-16/2019-4	од	
25.03.2019	год.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-23/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 586
 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	15/16)	члана	
40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 5/2019)	 и	 члана	 14.	 став	 2.	
Одлуке	о	промени	оснивачког	акта	Јавног	предузећа	за	
управљање	 путевима	 и	 паркиралиштима	 „Инђија	 пут“	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“,	 7/13,	 1/15,	
14/16	и	22/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 

ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА 
ЗА 2019. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Измене	и	допуне	Програма	
пословања	 Јавног	предузећа	 за	управљање	путевима	и	
паркиралиштима	„Инђија	пут“	Инђијa	за	2019.	годину,	
број:	 06-16/2019-2,	 који	 је	 донео	Надзорни	 одбор	 овог	
Предузећа	на	седници	одржаној	25.	марта	2019.	године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 023-21-1/2019-I 
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 587
 На	основу	члана	117.	став	3.	тачка	2.	Закона	о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Службени	
гласник	РС“,	бр.	88/17,	27/18-др.закони	и	10/19)	и	члана	
40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	општина	Инђија“	број:	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

ИНЂИЈА

I
	 Никола	 Косановић,	 разрешава	 се	 дужности	
члана	Школског	одбора	Основне	школе	„Петар	Кочић“	
Инђија,	који	је	у	састав	истог	именован	из	реда	локалне	
самоуправе	Решењем	Скупштине	општине	Инђија,	број:	
02-136/2018-I	од	18.06.2018.	године.



Број	11,	страна	број		731																														Службени	лист	општине	Инђија																														Среда	10.	април	2019.

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

Образложење

	 Основна	 школа	 „Петар	 Кочић“	 је	 дана	
26.02.2019.	 године,	 поднела	 Скупштини	 општине	
Инђија,	предлог	 за	разрешење	члана	Школслог	одбора	
ОШ	„Петар	Кочић“	Инђија,	који	је	заведен	под	бројем:	
02-20/2019-I,	 којим	 се,	 између	 осталих	 навода,	 тражи	
разрешење	Николе	Косановића,	члана	Школског	одбора	
из	реда	јединице	локалне	самоуправе.
	 У	 предметном	 предлогу	 се	 наводи	 да	 се	
разрешење	 Николе	 Косановић	 захтева	 из	 разлога	
што	 именовани	 није	 присуствовао	 ниједној	 седници	
Школског	 одбора	 у	 овом	 сазиву,	 а	 своје	 одсуство	 није	
оправдавао,	 те	 како	 се	 на	 тај	 начин	 стичу	 законски	
услови,	предлажено	је	разрешење	именованог.
	 У	смислу	наведеног	утврђено	је	да	је	Законом	о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Сл.	гласник	
РС“,	 бр.	 88/17,	 27/18-др.	 закони	 и	 10/19),	 чланом	 117.	
став	 3.	 тачка	 2.	 прописано	 да	 ће	 Скупштина	 јединице	
локалне	 самоуправе	 разрешити	 поједине	 чланове,	 на	
лични	 захтев,	 али	и	 ако	члан	неоправданим	одсуством	
или	несавесним	радом	онемогући	рад	органа	управљања.
	 Сагласно	 наведеном,	 Скупштина	 општине	 је	
извршила	 увид	 у	 поднете	 исправе	 о	 присуствовању	
именованог	седницама	овог	органа	и	утврдила	да	према:
-	 Списку	 чланова	 Школског	 одбора	 присутвих	 на	
седници	 одржаној	 дана	 13.09.2018.	 године,	 Никола	
Косановић,	није	био	присутан;
-	 Списку	 чланова	 Школског	 одбора	 присутвих	 на	
седници	 одржаној	 дана	 15.11.2018.	 године,	 Никола	
Косановић,	није	био	присутан;
-	 Списку	 чланова	 Школског	 одбора	 присутвих	 на	
седници	 одржаној	 дана	 27.12.2018.	 године,	 Никола	
Косановић,	није	био	присутан;
-	 Списку	 чланова	 Школског	 одбора	 присутвих	 на	
седници	 одржаној	 дана	 17.01.2018.	 године,	 Никола	
Косановић,	није	био	присутан;
-	 Списку	 чланова	 Школског	 одбора	 присутвих	 на	
седници	 одржаној	 дана	 30.01.2018.	 године,	 Никола	
Косановић,	није	био	присутан;

	 Констатујући,	 а	 према	 наводу	 из	 предлога,	 да	
од	 укупно	 пет	 седница	 овог	 органа,	 именовани	 није	
био	 присутан	 ни	 на	 једној,	 Скупштина	 општине	 на	
основу	 члана	 117.	 став	 3.	 тачка	 2.	 Закона	 о	 основама	
система	образовања	и	васпитања,	доноси	Решење	којим	
разрешава	именованог,	све	у	циљу	спречавања	појаве	да	
у	 даљем	 току	 функционисања	 овог	 органа	 именовани	
својим	неприсуствовањем	онемогући	рад	истог.
	 У	смислу	наведеног	ваљало	је	донети	Решење,	
као	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: 02-48/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 588
	 На	 основу	 члана	 116.	 став	 5.	 и	 13.	 Закона	 о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Службени	
гласник	РС“,	бр.	88/17,	27/18-др.	закони	и	10/19)	и	члана	
40.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	Инђија	(„Службени	
лист	општина	Инђија“	број:	5/2019),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

ИНЂИЈА

I
	 Јован	 Миљевић,	 именује	 се	 из	 реда	 локалне	
самоуправе	 за	 члана	Школског	 одбора	Основне	школе	
„Петар	Кочић“	Инђија.

II
	 Мандат	 именованог	 члана	 траје	 до	 истека	
мандата	 Школског	 одбора	 Основне	 школе	 „Петар	
Кочић“	Инђија.

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

О б р а з л о ж е њ е

	 Правни	основ	за	доношење	предметног	Решења	
је	 члан	 116.	 Закона	 о	 основама	 система	 образовања	 и	
васпитања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број:	 88/2017	 и	
27/2018-др.закони).	Чланом	116.	регулисано	је	да	орган	
управљања	 именује	 Скупштина	 јединице	 локалне	
самоуправе,	 да	 исти	 броји	 девет	 чланова	 и	 то	 по	 три	
представника	запослених,	родитеља	и	јединице	локалне	
самоуправе.
	 На	 основу	 одредби	 члана	 116	 и	 117.	 Закона	 о	
основама	система	образовања	и	васпитања	(„Службени	
гласник	 РС“,	 број:	 88/2017),	 Комисија	 за	 кадровска	 и	
административна	 питања	 на	 седници	 одржаној	 дана	
15.	 марта	 2019.	 године,	 у	 састав	 Школског	 одбора	
основне	школе	„Петар	Кочић“	Инђија,	из	реда	локалне	
самоуправе	предложила	је	Јована	Миљевића	из	Инђије.
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	 У	смислу	наведеног	ваљало	је	донети	Решење,	
као	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: 02-49/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

I
	 Наташа	Катић	и	Никола	Косановић,	разрешавају	
се	 дужности	 члана	 Савета	 за	 урбанизам,	 комунално-
стамбене	делатности	и	заштиту	животне	средине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-50/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 590
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	5/2019),	члана	42.	Пословника	Скупштине	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општина	 Срема“,	 број	 12/08,	
25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	 „Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

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

УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

I
	 За	 чланове	 Савета	 за	 урбанизам,	 комунално-
стамбене	делатности	и	заштиту	животне	средине	бирају	
се:

1.	Драгана	Марчета	и
2.	Перица	Радошевић.

II
	 Мандат	изабраних	чланова	Савета	за	урбанизам,	
комунално-стамбене	 делатности	 и	 заштиту	 животне	
средине	траје	до	истека	мандата	Скупштине	општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-51/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 591
	 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I
	 Милица	 Михић	 и	 Владан	 Радиновић,	
разрешавају	 се	 дужности	 члана	 Савета	 за	 Месне	 
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заједнице.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-52/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 592
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

I
	 Далибор	Балевић	и	Лазар	Вукмировић,	бирају	
се	за	чланове	Савета	за	Месне	заједнице.

II
	 Мандат	 изабраних	 чланова	 Савета	 за	 Месне	
заједнице	траје	до	истека	мандата	Скупштине	општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-53/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 593
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА 

МЛАДЕ

I
 Милица	 Михић,	 разрешава	 се	 дужности	
председника	Савета	за	младе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-54/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 594
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ

I
	 У	састав	Савета	за	младе	бирају	се:
1.	Лазар	Вукмировић,	за	председника	и
2.	Јован	Јеличић,	за	члана.

II
	 Мандат	 изабраних	 траје	 до	 истека	 мандата	
Скупштине	општине.
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III
	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-55/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 595
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

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

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I
	 Александар	Андрејевић,	разрешава	се	дужности	
члана	Савета	за	друштвене	делатности.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-56/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 596
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

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

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I
	 Јовaна	 Петковић,	 бира	 се	 за	 члана	 Савета	 за	 

друштвене	делатности.

II
	 Мандат	изабраног	члана	траје	до	истека	мандата	
Скупштине	општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-57/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 597
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

СТАТУТАРНА ПИТАЊА

I
	 Наташа	 Катић,	 разрешава	 се	 дужности	 члана	
Комисије	за	статутарна	питања.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-58/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 598
 На	 основу	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 36.	 и	 члана	
44.	 став	 1.	 Статута	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број:	 5/2019),	 члана	 42.	 Пословника	
Скупштине	општине	Инђија	(„Службени	лист	општина	
Срема“,	 број	 12/08,	 25/08,	 12/09,	 33/09,	 11/10,	 32/10	 и	
9/16),
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

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

СТАТУТАРНА ПИТАЊА

I
	 Данило	Петровић,	бира	се	за	члана	Комисије	за	
статутарна	питања.

II
	 Мандат	изабраног	члана	траје	до	истека	мандата	
Скупштине	општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-59/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 599
 На	основу	члана	40.	став	1.тачка	36.	(„Службени	
лист	општине	Инђија“	број:	5/2019)	и	члана	4.	и	6.	
Одлука	о	утврђивању	назива	улица	и	тргова	(„Службени	
лист	општина	Срема“,	број:	11/2004).
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

I
	 ВЛАДАН	 РАДИНОВИЋ,	 разрешава	 се	
дужности	члана	Комисије	за	утврђивање	назива	улица	и	
тргова.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-60/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 600
 На	основу	члана	40.	став	1.тачка	36.	(„Службени	
лист	општине	Инђија“	број:	5/2019)	и	члана	4.	и	6.		
Одлука	о	утврђивању	назива	улица	и	тргова	(„Службени	
лист	општина	Срема“,	број:	11/2004).
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

I
	 БОГДАН	 ГРШИЋ,	 именује	 се	 се	 за	 члана	
Комисије	за	утврђивање	назива	улица	и	тргова.

II
	 Мандат	 именованог	 члана	 траје	 до	 истека	
мандата	Комисије.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА

Број: 02-62/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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 601
 На	основу	члана	35.	став	7.,	у	вези	члана	2.	став	
1.	тачка	49.	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,	145/14	и	83/18),	члана	37.	
став	 1.	 тачка	 37.	Статута	 општине	Инђија	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 9/13-пречишћен	 текст	 и	
7/18),
	 Скупштина	 општине	 Инђија,	 на	 седници	
одржаној	10.	априла	2019.	године,	донела	је

З А К Љ У Ч А К
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У 

ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
БЕШКА

1.	 У	 Плану	 генералне	 регулације	 насеља	 Бешка	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 23/17),	
у	 текстуалном	 делу	 Плана,	 у	 глави	 I	 ПРАВИЛА	
УРЕЂЕЊА,	 Одељак	 3.	 РЕГУЛАЦИОНЕ	 ЛИНИЈЕ	
УЛИЦА	И	 ЈАВНИХ	ПОВРШИНА	И	 ГРАЂЕВИНСКЕ	
ЛИНИЈЕ,	 поглавље	 3.3.	 ПОВРШИНЕ	 (ПАРЦЕЛЕ)	
ПЛАНИРАНЕ	 ЗА	 ЈАВНЕ	 САДРЖАЈЕ	 И	 ОБЈЕКТЕ,	
који	се	односи	на	дефинисање	површине	јавне	намене,	
у	ставу	2.	алинија	трећа,	исправља	се	техничка	грешка	
тако	да	уместо:	,,станица	за	снабдевање	горивом	(прилог	
4)	 –	 део	 парцеле	 920/4;“	 треба	 да	 стоји	 ,,станица	 за	
снабдевање	горивом	(прилог	4)	–	делови	парцела	920/4	
и	777/1;“.
2.	 Ова	 исправка	 има	 правно	 дејство	 од	 дана	 од	 којег	
правно	дејство	има	План	
генералне	регулације	насеља	Бешка.
3.	Овај	закључак	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђије“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-95/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

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

 602
 На	 основу	 члана	 40.	 став1.	 тачка	 42.	 Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
број	5/19),	 а	на	основу	стручног	мишљења	и	предлога	
Радног	 тела	 за	 реализацију	 пројекта	 за	 успостављање	
регионалног	 система	 за	 управљање	 отпадом,	 од	 26.	
марта	2019.	године.
	 Скупштина	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	10.	априла	2019.	године,	донела	је

З А К Љ У Ч А К

I
	 Прихвата	се	текст	Меморандума	о	разумевању	
у	 вези	 са	 успостављањем	 регионалног	 система	 за	
управљање	отпадом,	у	тексту	како	 је	дат	у	материјалу,	
као	 иницијални	 документ	 у	 процедури	 дефинисања	
конкретних	 облика	 сарадње	 страна	 потписница	 овог	
Меморандума.

II
	 Овлашћује	 се	 Председник	 општине	 да	 у	 име	
општине	Инђија	потпише	Меморандум	из	тачке	1.	овог	
Закључка.

III
	 Закључак	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 35-97/2019-I
Дана: 10. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

-------------------------
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 603
 На	 основу	 члана	 61.	 став	 1.	 тачка	 11.	 Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 5/19)	 и	 члана	 8.	 став	 1.	 Правилника	 о	 коришћењу	
службених	 возила	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“,	
број	4/19)	,
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	3.	априла	2019.	године,	донело	је

О Д Л У К У

I
	 Путничко	 возило	 марке	 „ЗАСТАВА	 10“	
регистарске	ознаке	 IN	007-GJ,	 власништво	Општинске	
управе	 општине	 Инђија,	 даје	 се	 на	 привремено	
коришћење	Aгенцији	за	рурални	развој	општине	Инђија	
д.о.о.	и	то	на	период	од	годину	дана	од	дана	потписивања	
Записника	о	примопредаји	возила.

II
	 Овлашћује	се	Председник	општине	да	закључи	
Уговор	о	давању	на	привремено	коришћење	службеног	
возила	 из	 тачке	 I	 ове	 Одлуке,	 којим	 ће	 се	 уредити	
међусобна	права	и	обавезе.
	 Oвлашћује	 се	 начелник	 Општинске	 управе	
општине	Инђија	да,	након	закључења	Уговора	о	давању	
на	 коришћење	 службеног	 возила,	 потпише	Записник	о	
примопредаји	возила	из	тачке	I	ове	Одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-63/2019-III 
Дана: 03. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 604
 На	 основу	 члана	 173.	 став	 1	 Закона	 о	
запосленима	 у	 аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
21/16,	113/17	,	113/17-I	–	други	закон	и	95/18)	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	дана,	3.	априла	2019.	године,	донелo	је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
	 У	Решењу	о	образовању	и	именовању	Жалбене	
комисије	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	број	18/16,	5/17	и	14/18)	у	тачки	III,	у	ставу	2	
подтачки	 3.	 уместо	 дипл.	 правника	Марија	 Буквић,	 за	
члана	 Жалбене	 комисије	 општине	 Инђија,	 именује	 се	
дипл.	правник	Наташа	Овука“.	

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-38/2019-III
Дана: 03. априла 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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