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На основу  члана   56. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник републике Србије“, 
број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, бр.16/08, 23/08, 4/10 и Службени лист општине 
Инђија, бр.1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија  на седници одржаној 26. децембра  
2012. године, донела je 

О Д Л У К У                                                                                                            
О ПОТВРЂИВАЊУ ЈЕДНОГ МАНДАТА ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Инђија 

ПУВАЧА БОШКУ  кандидату изабраном за одборника  - СА 
ЛИСТЕ ГОРАН ЈЕШИЋ,носилац листе-ГОРАН ЈЕШИЋ,

II

Мандат одборника траје до истека мандата Скупштине општине 
Инђија.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 48 часова од дана доношења. 

IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
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О Д Л У К У
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 697,350,000.00
711110 560,000,000.00
711120 42,000,000.00
711140 50,000,000.00
711160 350,000.00
711180 5,000,000.00
711190 40,000,000.00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 192,100,000.00
713120 130,000,000.00
713310 10,000,000.00
713420 52,000,000.00
713610 100,000.00

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 46,300,000.00
714430 500,000.00
714510 24,000,000.00
714540 8,000,000.00

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник  Републике Србије" 54/09,73/10, 101/10,
101/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 129/07) 
и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија ("Службени лист општина Срема" број 16/08, 23/08 и 4/10 и "Службени лист
општине инђија", број 1/12 и 7/12)

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 2012. године, донела је

Члан 1.

Укупан обим буџета општине Инђија за 2013. годину утврђује се у износу од 2.180.674.000,00 динара, од којих 
приходи и примања буџета износе 2.088.800.000,00 динара, а додатни приходи индиректних буџетских корисника износе 
91.874.000,00 динара.

Члан 2. 

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 0,09 % од укупних прихода и примања  од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

Члан 3.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 28.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или

за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета, као и расходи и издаци буџета утврђују се билансом према економској 
класификацији у следећим износима:

Е
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а 

кл
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Врста прихода

План 01.01.-
31.12.2013.

Порез на зараде

Порез на приходе од самосталних делатности

Порез на приходе од имовине

Порез на приходе од осигурања лица

Самодопринос

Порез на друге приходе

Порез на имовину

Порез на наслеђе и поклон

Порез на капиталне трансакције

Порез на акције на име и уделе

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

Порези, таксе и накнаде на моторна возила

Накнаде за коришћење добара од општег интереса

240
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О Д Л У К У
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 697,350,000.00
711110 560,000,000.00
711120 42,000,000.00
711140 50,000,000.00
711160 350,000.00
711180 5,000,000.00
711190 40,000,000.00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 192,100,000.00
713120 130,000,000.00
713310 10,000,000.00
713420 52,000,000.00
713610 100,000.00

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 46,300,000.00
714430 500,000.00
714510 24,000,000.00
714540 8,000,000.00

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник  Републике Србије" 54/09,73/10, 101/10,
101/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 129/07) 
и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија ("Службени лист општина Срема" број 16/08, 23/08 и 4/10 и "Службени лист
општине инђија", број 1/12 и 7/12)

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 2012. године, донела је

Члан 1.

Укупан обим буџета општине Инђија за 2013. годину утврђује се у износу од 2.180.674.000,00 динара, од којих 
приходи и примања буџета износе 2.088.800.000,00 динара, а додатни приходи индиректних буџетских корисника износе 
91.874.000,00 динара.

Члан 2. 

У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 0,09 % од укупних прихода и примања  од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства сталне буџетске резерве користиће се за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

Члан 3.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 28.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене утврђене чланом 69. Закона о буџетском систему.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или

за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Оделења

за привреду и финансије.

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета, као и расходи и издаци буџета утврђују се билансом према економској 
класификацији у следећим износима:
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Порез на зараде

Порез на приходе од самосталних делатности

Порез на приходе од имовине

Порез на приходе од осигурања лица

Самодопринос

Порез на друге приходе

Порез на имовину

Порез на наслеђе и поклон

Порез на капиталне трансакције

Порез на акције на име и уделе

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

Порези, таксе и накнаде на моторна возила

Накнаде за коришћење добара од општег интереса
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714550 800,000.00
714560 12,000,000.00
714570 1,000,000.00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 36,000,000.00
716110 36,000,000.00

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 15,000,000.00
732150 10,000,000.00
732250 5,000,000.00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 480,000,000.00
733150

270,000,000.00
733250

210,000,000.00

741         ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 173,550,000.00
741150 500,000.00
741510 50,000.00
741520 110,000,000.00
741530 63,000,000.00

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 295,050,000.00
742150

25,000,000.00
742250 270,000,000.00
742350

50,000.00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 11,500,000.00
743320

10,000,000.00
743350 1,500,000.00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 56,850,000.00
745150

56,850,000.00

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 85,000,000.00
841150 85,000,000.00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100,000.00
921950

100,000.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 2,088,800,000.00

ДОДАТНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 91,874,000.00

У К У П А Н    Б У Џ Е Т 2,180,674,000.00

Концесионе накнаде и боравишне таксе

Општинске и градске накнаде

Општинске комуналне таксе

Комунална такса на фирму

Текуће донације од међ. орг. у корист нивоа општина

Капиталне донације од међ. орг. у корист нивоа општина

Текући трансфери од других нивоа

власти у корист нивоа општине

Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општине

Камате на средства буџета општина

Накнада за коришћење природних добара

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од

стране тржишних организација у корист нивоа општина

Таксе у корист нивоа општина

Приходи општ.орг. од споредне продаје доб.и услуга које врше 

државне нетржишне јединице

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа

Републике

Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

Мешовити и неодређени приходи 

у корист нивоа општина

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

Примања од продаје домаћих акција и осталог

капитала у корист нивоа општина
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1 2 3 4 5

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 302,936,200.00 26,005,000.00 328,941,200.00

411 235,520,000.00 15,100,000.00 250,620,000.00

412 42,366,200.00 2,716,500.00 45,082,700.00

413 10,245,000.00 136,000.00 10,381,000.00

414 10,835,000.00 6,700,000.00 17,535,000.00

415 1,445,000.00 995,000.00 2,440,000.00

416 2,525,000.00 357,500.00 2,882,500.00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 632,079,400.00 40,481,500.00 672,560,900.00

421 77,811,500.00 3,408,500.00 81,220,000.00

422 3,476,500.00 1,295,500.00 4,772,000.00

423 135,053,000.00 6,342,500.00 141,395,500.00

424 351,975,000.00 6,520,000.00 358,495,000.00

425 23,181,400.00 4,895,000.00 28,076,400.00

426 40,582,000.00 18,020,000.00 58,602,000.00

43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 0.00 1,095,000.00 1,095,000.00

431 0.00 1,095,000.00 1,095,000.00

44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 56,213,000.00 0.00 56,213,000.00

441 25,610,500.00 0.00 25,610,500.00

444 30,602,500.00 0.00 30,602,500.00

45 СУБВЕНЦИЈЕ 73,249,000.00 0.00 73,249,000.00

451 63,249,000.00 0.00 63,249,000.00

454 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 127,316,100.00 14,000,000.00 141,316,100.00

463 127,100,100.00 14,000,000.00 141,100,100.00

465 216,000.00 0.00 216,000.00

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 65,155,000.00 0.00 65,155,000.00

472 65,155,000.00 0.00 65,155,000.00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 82,413,300.00 802,500.00 83,215,800.00

481 68,905,000.00 68,905,000.00

482 7,538,300.00 802,500.00 8,340,800.00

483 4,970,000.00 0.00 4,970,000.00

485 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕД. РЕЗ. 29,800,000.00 0.00 29,800,000.00

499 29,800,000.00 0.00 29,800,000.00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 633,188,000.00 7,690,000.00 640,878,000.00

511 576,499,000.00 2,625,000.00 579,124,000.00

512 40,589,000.00 4,455,000.00 45,044,000.00

513 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00

515 3,100,000.00 610,000.00 3,710,000.00

0.00

52 ЗАЛИХЕ 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00

523 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 46,250,000.00 0.00 46,250,000.00

541 46,250,000.00 0.00 46,250,000.00

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

611 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

0.00

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 200,000.00 0.00 200,000.00
621 200,000.00 0.00 200,000.00

УКУПНО: 2,088,800,000.00 91,874,000.00 2,180,674,000.00
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури 

Социјална давања запосленима 

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал 

Амортизација некретнина и опреме

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.

Субвенције предузећима

Трансфери осталим новоима власти

Остале дотације и трансфери

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Дотације невладиним организацијама 

Порези, обавезне таксе и казне 

Новчане казне и пенали по решењу судова 

Накнада штете

Средства резерве

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема

Остале некретнине и опрема

Нематеријална имовина

Залихе робе за даљу продају

Земљиште

Отплата главнице домаћим кредиторима

Набавка домаће финансијске имовине
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1 2 3
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ 2,180,674,000.00

7 2,095,574,000.00
71 971,750,000.00
711 697,350,000.00
714 46,300,000.00
712+713+716+719 228,100,000.00
74 628,824,000.00
7411                                                  
7415 173,050,000.00
772
731+732 15,000,000.00
733 480,000,000.00
8 85,000,000.00

II. УКУПНИ РАСХОДИ
4 1,451,546,000.00
41 328,941,200.00
42 672,560,900.00
44 56,213,000.00
45 73,249,000.00
47 65,155,000.00
48+49 113,015,800.00
4631 126,455,300.00
4632 14,860,800.00
5 688,928,000.00

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) 40,100,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 100,000.00
V. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91

911
9113+9114

912
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 200,000.00
VII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 40,000,000.00

611 40,000,000.00
6113+6114

40,000,000.00
612

VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII) = - III -40,100,000.00

В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI) 40,000,000.00

ОПИС
ИЗНОС У ДИНАРИМА

2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

1. 65,000,000.00
2. 57,850,140.00 63,486,343.00 69,671,669.00
3. 59,268,000.00 16,337,220.00 17,154,081.00
4. 900,000.00 900,000.00
5. 9,000,000.00
6. 22,000,000.00
7. 130,000,000.00 215,312,860.00
8. 35,000,000.00
9. 3,510,000.00

Члан 5.

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода 
и примања, расхода и издатака.

Економска
класификација Средства из буџета

Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рафундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи -  примања од продаје нефинансијске имовине

Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи

1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака

1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+91
19

2. Примања од иностраног задуживања

1. Отплата главнице домаћим кредиторима1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним
банкама

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

6111+6112+6115+
6116+6117+6118+61
19

2. Отплата главнице страним кредиторима

Буџетски суфицит користиће се за отплату кредита. 

Члан 6.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас Ред. број

Зграде и грађевински објекти
Завршетак изградње крила зграде 
Куповина пословног простора Народне библиотеке Инђија
Изградња канализације Инђија
Изградња Дома културе Крчедин
Изградња саобраћајница
Уређење ИТ парка
Изградња регионалне депоније
Изградња Рециклажног центра 
Рекултивација старе циглане Крчедин
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10. 800,000.00
11. 5,000,000.00
12. 4,400,000.00
13. 2,000,000.00
14. 2,000,000.00
15. 5,665,000.00
16. 12,000,000.00
17. 20,000,000.00 10,000,000.00
18. 10,000,000.00
19. 12,000,000.00
20. 15,000,000.00 10,000,000.00
21. 20,000,000.00 10,000,000.00
22. 10,000,000.00 10,000,000.00
23. 10,000,000.00 10,000,000.00
24. 2,000,000.00 13,000,000.00

513,393,140.00 359,036,423.00 86,825,750.00

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512

1. 3,595,000.00 3,870,000.00 4,166,000.00
2. 10,000,000.00

13,595,000.00 3,870,000.00 4,166,000.00

В. ЗЕМЉИШТЕ
541

1. 40,871,010.00
40,871,010.00

Г. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
451

1. 2,200,000.00
2. 1,750,000.00
3. 2,000,000.00

5,950,000.00

Д. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
463

1. 2,227,000.00
2. 1,000,000.00
3. 3,000,000.00

6,227,000.00

У К У П Н О: 580,036,150.00 362,906,423.00 90,991,750.00

Пројектна документација МК Марадик
Капитално одржавање МК Марадик
Капитално одржавање Дома културе Марадик
Пројектна документација за кухињу ПУ "Бошко Буха"
Капитално одржавање базена у Инђији
Капитално одржавање локалних путева
Изградња колектора кишне канал.  Виноградарске и М. Ракића - Прва фаза
Реконструкција улица Ј. Богдана, М. Горког, Дунавске и Занатлијске
Реконструкција раскрснице Ђ. Војиновића, М. Ракића и Новосадске улице
Изградња колектора кишне канал.  Ј. Богдана и М. Горког
Реконструкција раскрснице Обилићев венац
Реконструкција Трга младенаца у блоку 44
Уређење партера око Спортске хале
Изградња инфраструктуре у ул. Б. Ћопића у Инђији
Уређење ужег центра у Новим Карловцима

Машине и опрема
Набавка аутомобила - лизинг
Набавка 3 Д биоскопа

Земљиште
Набавка земљишта

Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организац.
ЈКП "Вододвод и канализација" Пројектна докум. за водовод Чортановци
Ингрин - Анализа индустријског  неопасног отпада у региону
Ингрин - Пројекат компостирања

Капитални трансфери другим нивоима власти
ОШ "Душан Јерковић" Ограда око игралишта
ОШ "Јован Поповић" Ограда око школе
ДЗ "Др Милорад Мика Павловић" - кап. одрж. дома здравља и амбуланти
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II  ПОСЕБАН ДЕО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

1 411 2,990,000.00 2,990,000.00
2 412 535,200.00 535,200.00
3 413 35,000.00 35,000.00
4 414 60,000.00 60,000.00
5 415 10,000.00 10,000.00
6 416 45,000.00 45,000.00
7 422 100,000.00 100,000.00
8 423 14,000,000.00 14,000,000.00
9 424 670,000.00 670,000.00

10 426 1,500,000.00 1,500,000.00
11 481 3,500,000.00 3,500,000.00
12 482 50,000.00 50,000.00

01 23,495,200.00 23,495,200.00
23,495,200.00 23,495,200.00

II ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

13 411 6,316,000.00 6,316,000.00
14 412 1,132,000.00 1,132,000.00
15 413 10,000.00 10,000.00
16 414 560,000.00 560,000.00
17 415 10,000.00 10,000.00
18 416 50,000.00 50,000.00
19 422 700,000.00 700,000.00
20 423 23,000,000.00 23,000,000.00
21 424 1,500,000.00 1,500,000.00
22 426 2,600,000.00 2,600,000.00
23 472 6,500,000.00 6,500,000.00
24 482 100,000.00 100,000.00

01 42,478,000.00 42,478,000.00
42,478,000.00 42,478,000.00

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
160

25 421 100,000.00 100,000.00
26 423 800,000.00 800,000.00
27 426 200,000.00 200,000.00

01 1,100,000.00 1,100,000.00
1,100,000.00 1,100,000.00

160

28 499 28,000,000.00 28,000,000.00
29 499 1,800,000.00 1,800,000.00
30 481

4,500,000.00 4,500,000.00
31 481 1,000,000.00 1,000,000.00

Члан 7.

Средства буџета у износу од 2.088.800.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности индиректних 
корисника у износу од 91.874.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:

Р
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т
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Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Материјал

Дотације невладиним организацијама-политичке странке

Порези, обавезне таксе и казне 

Извори финансирања за функцију 110:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 110

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Материјал

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Порези, обавезне таксе и казне 

Извори финансирања за функцију 110:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 110

Опште јавне услуге које нису класификоване на

другом месту

Стални трошкови

Услуге по уговору

Материјал

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 160

Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту

Текућа резерва 

Стална резерва

Дотације невладиним организацијама-Социохуманитарне

 организације 

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст 
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32 481 3,500,000.00 3,500,000.00
33 423 500,000.00 500,000.00
34 481

4,200,000.00 4,200,000.00
35 481

1,000,000.00 1,000,000.00

01 44,500,000.00 44,500,000.00
44,500,000.00 44,500,000.00

840
36 481 2,000,000.00 2,000,000.00

01 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00

860

37 424 7,000,000.00 7,000,000.00
38 424 500,000.00 500,000.00

01 7,500,000.00 7,500,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00

810
39 481

41,000,000.00 41,000,000.00
40 481

2,000,000.00 2,000,000.00
41 424 9,000,000.00 9,000,000.00

01 52,000,000.00 52,000,000.00
52,000,000.00 52,000,000.00

III ОПШТИНСКА УПРАВА

130
42 411 90,500,000.00 90,500,000.00
43 412 16,200,000.00 16,200,000.00
44 413 2,600,000.00 2,600,000.00
45 414 6,000,000.00 6,000,000.00
46 415 650,000.00 650,000.00
47 416 800,000.00 800,000.00
48 421 21,680,500.00 21,680,500.00
49 422 500,000.00 500,000.00
50 423 9,000,000.00 9,000,000.00
51 424 6,000,000.00 6,000,000.00
52 425 7,000,000.00 7,000,000.00
53 426 14,000,000.00 14,000,000.00
54 441 1,500,000.00 1,500,000.00
55 444 7,000,000.00 7,000,000.00
56 482 1,550,000.00 1,550,000.00
57 483 4,500,000.00 4,500,000.00
58 511 76,000,000.00 76,000,000.00
59 512 24,000,000.00 24,000,000.00
60 515 100,000.00 100,000.00
61 541 41,000,000.00 41,000,000.00
62 621 200,000.00 200,000.00

01 330,780,500.00 330,780,500.00
330,780,500.00 330,780,500.00

170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
63 441 9,500,000.00 9,500,000.00
64 444 10,500,000.00 10,500,000.00
65 611 37,000,000.00 37,000,000.00

01 57,000,000.00 57,000,000.00
57,000,000.00 57,000,000.00

160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛСИФИКОВАНЕ НА

ДРУГОМ МЕСТУ

1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Дотације невладиним организацијама-Остале организације 

Услуге по уговору-Канцеларија за инклузију Рома

Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе

 општине Инђија

Дотације невладиним организацијама-Регионална развојна агенција

Срем

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 160

Верске и друге услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама -Верске заједнице

Извори финансирања за функцију 840:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 840

Рекреација, култура и вере некласификоване на 

другом месту

Услуге културе - Општинске манифестације

Услуге културе - Програми и пројекти у области културе

Извори финансирања за функцију 860:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 860

Услуге рекреације и спорта 

Дотације невладиним организацијама - спортске

организације и спортисти

Дотације невладиним организацијама - спортске

организације и спортисти-Инвестиције

Специјализоване услуге - превоз спортиста

Извори финансирања за функцију 810:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 810

Опште услуге

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима 

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Порези, обавезне таксе и казне 

Новчане казне и пенали по решењу судова 

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема 

Нематеријална имовина

Земљиште

Набавка домаће финансијске имовине

Извори финансирања за функцију 130:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 130

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Отплата главнице домаћим кредиторима

Извори финансирања за функцију 170:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 170
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66 411 6,264,000.00 6,264,000.00
67 412 1,134,000.00 1,134,000.00
68 414 95,000.00 95,000.00
69 421 1,975,000.00 1,975,000.00
70 422 705,000.00 705,000.00
71 423 6,623,000.00 6,623,000.00
72 424 430,000.00 430,000.00
73 425 8,281,400.00 8,281,400.00
74 426 1,712,000.00 1,712,000.00
75 441 505,500.00 505,500.00
76 444 500,000.00 500,000.00
77 451 300,000.00 300,000.00
78 481 1,605,000.00 1,605,000.00
79 482 173,300.00 173,300.00
80 483 70,000.00 70,000.00
81 511 63,930,000.00 63,930,000.00
82 512 1,139,000.00 1,139,000.00
83 541 4,250,000.00 4,250,000.00

01 99,692,200.00 99,692,200.00
99,692,200.00 99,692,200.00

473 ТУРИЗАМ

2
84 411 2,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00
85 412 450,000.00 100,000.00 550,000.00
86 413 100,000.00 100,000.00
87 414 60,000.00 600,000.00 660,000.00
88 415 200,000.00 50,000.00 250,000.00
89 416 100,000.00 50,000.00 150,000.00
90 421 250,000.00 50,000.00 300,000.00
91 422 100,000.00 100,000.00 200,000.00
92 423 2,300,000.00 1,500,000.00 3,800,000.00
93 424 2,800,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00
94 425 100,000.00 50,000.00 150,000.00
95 426 500,000.00 200,000.00 700,000.00
96 482 100,000.00 100,000.00 200,000.00
97 512 500,000.00 100,000.00 600,000.00

01 10,060,000.00 10,060,000.00
04 5,400,000.00 5,400,000.00

10,060,000.00 5,400,000.00 15,460,000.00

 ОБРАЗОВАЊЕ

911
3

98 411 76,603,000.00 13,500,000.00 90,103,000.00
99 412 13,712,000.00 2,416,500.00 16,128,500.00
100 413 1,050,000.00 105,000.00 1,155,000.00
101 414 840,000.00 4,200,000.00 5,040,000.00
102 415 315,000.00 945,000.00 1,260,000.00
103 416 630,000.00 157,500.00 787,500.00
104 421 9,200,000.00 2,798,500.00 11,998,500.00
105 422 31,500.00 892,500.00 924,000.00
106 423 1,050,000.00 2,992,500.00 4,042,500.00
107 424 525,000.00 2,500,000.00 3,025,000.00
108 425 0.00 4,725,000.00 4,725,000.00
109 426 0.00 16,800,000.00 16,800,000.00
110 431 0.00 945,000.00 945,000.00
111 441 105,000.00 105,000.00
112 444 52,500.00 52,500.00
113 482 525,000.00 682,500.00 1,207,500.00
114 511 2,525,000.00 2,625,000.00 5,150,000.00
115 512 1,050,000.00 4,305,000.00 5,355,000.00
116 515 0.00 210,000.00 210,000.00

01 108,214,000.00 108,214,000.00
04 60,800,000.00 60,800,000.00

108,214,000.00 60,800,000.00 169,014,000.00

912
117 463

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Сувенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Дотације невладиним организацијама

Порези, обавезне таксе и казне  

Новчане казне и пенали по решењу судова 

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема 

Земљиште

Извори финансирања за функцију 160:

Приходи из буџета

УКУПНО за главу 1,  функција 160

Туристичка организација општине Инђија

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Порези, обавезне таксе и казне 

Машине и опрема 

Извори финансирања за функцију 473:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО за главу 2, функција 473

Предшколско образовање

ПУ "Бошко Буха"

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Амортизација некретнина и опреме

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Порези, обавезне таксе и казне 

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема

Нематеријална имовина

Извори финансирања за функцију 911:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО за главу 3, функција 911

Основно образовање

Трансфери осталим новоима власти
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2,300,000.00 2,300,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
2,360,000.00 2,360,000.00
3,440,000.00 3,440,000.00

36,300,000.00 36,300,000.00
720,000.00 720,000.00

1,890,000.00 1,890,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
8,522,750.00 8,522,750.00
3,000,000.00 3,000,000.00

397,350.00 397,350.00
5,500,000.00 5,500,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00

70,000.00 70,000.00

01 71,100,100.00 71,100,100.00
71,100,100.00 71,100,100.00

920
118 463

1,050,000.00 1,050,000.00
580,000.00 580,000.00

1,950,000.00 1,950,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
9,600,000.00 9,600,000.00

400,000.00 400,000.00
600,000.00 600,000.00

2,270,000.00 2,270,000.00
1,410,000.00 1,410,000.00
1,050,000.00 1,050,000.00

229,200.00 229,200.00
365,800.00 365,800.00

1,775,000.00 1,775,000.00
150,000.00 150,000.00

01 23,530,000.00 23,530,000.00
23,530,000.00 23,530,000.00

940
119 424 18,500,000.00 18,500,000.00
120 424 1,000,000.00 1,000,000.00

01 19,500,000.00 19,500,000.00
19,500,000.00 19,500,000.00

950
121 423 5,500,000.00 5,500,000.00

01 5,500,000.00 5,500,000.00
5,500,000.00 5,500,000.00

950
122 451

8,700,000.00 8,700,000.00

01 8,700,000.00 8,700,000.00
8,700,000.00 8,700,000.00

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ

820

4

123 411 12,367,000.00 12,367,000.00
124 412 2,398,000.00 2,398,000.00
125 413 450,000.00 31,000.00 481,000.00
126 414 300,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00
127 415 50,000.00 50,000.00
128 416 250,000.00 250,000.00
129 421 1,420,000.00 40,000.00 1,460,000.00
130 422 90,000.00 33,000.00 123,000.00
131 423 1,110,000.00 150,000.00 1,260,000.00
132 424 100,000.00 20,000.00 120,000.00

413 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосленима

415 Накнаде трошкова за запослене

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

426 Материјал

482 Порези, обавезне таксе и казне 

511 Зграде и грађевински објекти

512 Машине и опрема

515 Нематеријална имовина

Извори финансирања за функцију 912:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 912

Средње образовање

Трансфери осталим новоима власти

413 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосленима

415 Накнаде трошкова за запослене

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одржавање

426 Материјал

482 Порези, обавезне таксе и казне 

511 Зграде и грађевински објекти

512 Машине и опрема

515 Нематеријална имовина

Извори финансирања за функцију 920:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 920

Високо образовање

Услуге образовања - Стипендије

Услуге образовања - Побољшање стандарда студената

Извори финансирања за функцију 940:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 940

Образовање које није дефинисано нивоом

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

Извори финансирања за функцију 950:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 950

Образовање које није дефинисано нивоом

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-

зацијама - ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР   ИНЂИЈА

Извори финансирања за функцију 950:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 950

Услуге културе

Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић"

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге
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133 425 1,100,000.00 20,000.00 1,120,000.00
134 426 650,000.00 300,000.00 950,000.00
135 441 12,000,000.00 12,000,000.00
136 444 5,000,000.00 5,000,000.00
137 482 100,000.00 100,000.00
138 511 58,000,000.00 58,000,000.00
139 512 200,000.00 50,000.00 250,000.00
140 515 1,000,000.00 400,000.00 1,400,000.00

01 96,585,000.00 96,585,000.00
04 2,444,000.00 2,444,000.00

96,585,000.00 2,444,000.00 99,029,000.00

820

5
141 411 8,830,000.00 1,100,000.00 9,930,000.00
142 412 1,580,000.00 200,000.00 1,780,000.00
143 413 200,000.00 200,000.00
144 414 2,320,000.00 500,000.00 2,820,000.00
145 415 50,000.00 50,000.00
146 416 200,000.00 150,000.00 350,000.00
147 421 4,050,000.00 520,000.00 4,570,000.00
148 422 350,000.00 270,000.00 620,000.00
149 423 1,470,000.00 1,700,000.00 3,170,000.00
150 424 4,850,000.00 2,000,000.00 6,850,000.00
151 425 4,000,000.00 100,000.00 4,100,000.00
152 426 1,060,000.00 720,000.00 1,780,000.00
153 431 150,000.00 150,000.00
154 482 90,000.00 20,000.00 110,000.00
155 512 10,000,000.00 10,000,000.00
156 523 1,800,000.00 1,800,000.00

01 39,050,000.00 39,050,000.00
04 9,230,000.00 9,230,000.00

39,050,000.00 9,230,000.00 48,280,000.00

860

157 481 4,600,000.00 4,600,000.00

01 4,600,000.00 4,600,000.00
4,600,000.00 4,600,000.00

830
158 451

13,180,000.00 13,180,000.00

01 13,180,000.00 13,180,000.00
13,180,000.00 13,180,000.00

810
159 424 9,000,000.00 9,000,000.00
160 511 2,500,000.00 2,500,000.00
161 463 14,000,000.00 14,000,000.00

01 11,500,000.00 11,500,000.00
04 14,000,000.00 14,000,000.00

11,500,000.00 14,000,000.00 25,500,000.00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

090
162 463

10,170,000.00 10,170,000.00

01 10,170,000.00 10,170,000.00
10,170,000.00 10,170,000.00

010
163 472 510,000.00 510,000.00

01 510,000.00 510,000.00
510,000.00 510,000.00

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Порези, обавезне таксе и казне 

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема

Нематеријална имовина

Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО за главу 4, функција 820 

Услуге културе

Установа Културни центар

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Амортизација некретнина и опреме

Порези, обавезне таксе и казне 

Машине и опрема

Залихе робе за даљу продају

Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета

Сопствени приходи 

УКУПНО за главу 5, функција 820

Рекреација, култура и вере некласификоване на 

другом месту

Дотације невладиним организацијама-КУД-ови

Извори финансирања за функцију 860:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 860

Услуге емитовања и издаваштва

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - Информисање

Извори финансирања за функцију 830:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 830

Услуге рекреације и спорта 

Услуге спорта-Установа "Спортски центар"

Зграде и грађевински објекти - Установа "Спортски центар"

Трансфери осталим нив.власти- спортски динар

Извори финансирања за функцију 810:

Приходи из буџета

Сопствени приходи

УКУПНО функција 810

Социјална заштита некласификована на другом месту

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за 

социјални рад "Дунав"

Извори финансирања за функцију 090:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 090

Болест и инвалидност

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

Извори финансирања за функцију 010:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 010
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070

164 472
2,400,000.00 2,400,000.00

165 472
11,500,000.00 11,500,000.00

01 13,900,000.00 13,900,000.00
13,900,000.00 13,900,000.00

040
166 472 1,000,000.00 1,000,000.00
167 472 17,500,000.00 17,500,000.00
168 472 2,000,000.00 2,000,000.00
169 413 5,000,000.00 5,000,000.00
170 472

1,485,000.00 1,485,000.00
171 472 16,500,000.00 16,500,000.00
172 472 10,000.00 10,000.00

01 43,495,000.00 43,495,000.00
43,495,000.00 43,495,000.00

940
173 472 1,200,000.00 1,200,000.00

01 1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00

060
174 472 50,000.00 50,000.00

01 50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00

070

175 463
4,500,000.00 4,500,000.00

01 4,500,000.00 4,500,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00

721
176 463 15,800,000.00 15,800,000.00
177 424 1,000,000.00 1,000,000.00

01 16,800,000.00 16,800,000.00
16,800,000.00 16,800,000.00

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
                                                                                                                    

6

178 411 29,150,000.00 29,150,000.00
179 412 5,225,000.00 5,225,000.00
180 413 800,000.00 800,000.00
181 414 600,000.00 600,000.00
182 415 160,000.00 160,000.00
183 416 450,000.00 450,000.00
184 421 39,136,000.00 39,136,000.00
185 422 900,000.00 900,000.00
186 423 9,700,000.00 9,700,000.00
187 424 153,200,000.00 153,200,000.00
188 425 2,700,000.00 2,700,000.00
189 426 18,360,000.00 18,360,000.00
190 441 2,000,000.00 2,000,000.00
191 444 7,550,000.00 7,550,000.00
192 482 4,850,000.00 4,850,000.00
193 483 400,000.00 400,000.00
194 485 1,000,000.00 1,000,000.00
195 511 151,444,000.00 151,444,000.00
196 512 3,700,000.00 3,700,000.00

Социјална помоћ угроженом становништву

некласификована на другом месту

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка 

помоћ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ 

 из области социјалне заштите

Извори финансирања за функцију 070:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 070

Породица и деца

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

Накнаде у натури - Боравак деце у предшколским установама

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ (МОП,

деца са посебним потребама и деца без родитељског старања)

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

Извори финансирања за функцију 040:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 040

Високо образовање

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут тр студената

Извори финансирања за функцију 940:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 940

Становање

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

Извори финансирања за функцију 060:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 060

Социјална помоћ угроженом становништву

некласификована на другом месту

Трансфери осталим нивоима власти-

Народна кухиња

Извори финансирања за функцију 070:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 070

Опште медицинске услуге

Трансфери осталим нивоима власти - Здравство

Остале медицинске услуге -  Мртвозорство

Извори финансирања за функцију 721:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 721

Дирекција за изградњу Општине Инђија Ј.П.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде у натури

Социјална давања запосленима

Накнаде трошкова за запослене

Награде запосленима и остали посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање 

Материјал

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

Порези, обавезне таксе и казне 

Новчане казне и пенали по решењу судова

Накнада штете

Зграде и грађевински објекти 

Машине и опрема



Број 12, страна број Службени лист општине Инђија среда, 26 децембар 2012302

 12

197 513 13,000,000.00 13,000,000.00
198 515 2,000,000.00 2,000,000.00
199 541 1,000,000.00 1,000,000.00
200 611 3,000,000.00 3,000,000.00

01 450,325,000.00 450,325,000.00
450,325,000.00 450,325,000.00

620
201 424 15,000,000.00 15,000,000.00
202 511 15,000,000.00 15,000,000.00
203 511 22,000,000.00 22,000,000.00
204 511 100,000.00 100,000.00

01 46,435,000.00 46,435,000.00
07 5,665,000.00 5,665,000.00

52,100,000.00 52,100,000.00

620
205 423 60,000,000.00 60,000,000.00

01 60,000,000.00 60,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00

630
206 451

2,200,000.00 2,200,000.00

01 2,200,000.00 2,200,000.00
2,200,000.00 2,200,000.00

421
207 424 3,000,000.00 3,000,000.00
208 424 17,000,000.00 17,000,000.00
209 451

ИНЂИЈА 9,106,000.00 9,106,000.00
210 454 2,000,000.00 2,000,000.00
211 424 1,600,000.00 1,600,000.00
212 451

1,000,000.00 1,000,000.00

01 33,706,000.00 33,706,000.00
33,706,000.00 33,706,000.00

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  
487

213 451

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 6,000,000.00 6,000,000.00

01 6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00

490
214 451

ИНЂИЈА 5,100,000.00 5,100,000.00

01 5,100,000.00 5,100,000.00
5,100,000.00 5,100,000.00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510
215 511 150,000,000.00 150,000,000.00
216 451 15,663,000.00 15,663,000.00
217 511 35,000,000.00 35,000,000.00

01 35,663,000.00 35,663,000.00
07 165,000,000.00 165,000,000.00

200,663,000.00 200,663,000.00

560

Остале некретнине и опрема

Нематеријална имовина

Земљиште

Отплата главнице домаћим кредиторима

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

УКУПНО за главу 6, функција 620

Развој заједнице

Специјализоване услуге - планска документација

Зграде и грађевински објекти-Изградња саобраћајница 

Зграде и грађевински објекти-Уређење ИТ парка

Зграде и грађевински објекти - Фасаде 

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

Донације од осталих нивоа власти

УКУПНО функција 620

Развој заједнице

Услуге по уговору-Јавни превоз

Извори финансирања за функцију 620:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 620

Водоснабдевање

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"

Извори финансирања за функцију 630:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 630

Пољопривреда

Специјализоване услуге

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

Субвенције предузећима

Специјализоване услуге - противградна заштита

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - Ветеринарска станица

Извори финансирања за функцију 421:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 421

Остале делатности

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ

Извори финансирања за функцију 487:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 487

Економски послови некласификовани на другом месту

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

Извори финансирања за функцију 490:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 490

Управљање отпадом

Зграде и грађевински објекти-Депонија

ЈП за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "ИНГРИН"

Зграде и грађевински објекти-Рециклажни центар

Извори финансирања за функцију 510:

Приходи из буџета

Донације од осталих нивоа власти

УКУПНО функција 510

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту
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218 424 33,300,000.00 33,300,000.00
219 451

2,000,000.00 2,000,000.00
220 424

10,000,000.00 10,000,000.00
221 424 10,000,000.00 10,000,000.00

01 55,300,000.00 55,300,000.00
55,300,000.00 55,300,000.00

474
222 454 8,000,000.00 8,000,000.00
223 472

4,500,000.00 4,500,000.00
224 424 16,000,000.00 16,000,000.00

01 13,500,000.00 13,500,000.00
06 15,000,000.00 15,000,000.00

28,500,000.00 28,500,000.00

320
225 463

2,000,000.00 2,000,000.00

01 2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00

360
226 424 30,000,000.00 30,000,000.00

01 30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00

470 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
227 465 216,000.00 216,000.00

01 216,000.00 216,000.00
216,000.00 216,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ 2,088,800,000.00 91,874,000.00 2,180,674,000.00

III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Услуге одржавања природних површина 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - ЈКП "Комуналац"

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту 

животне средине

Средства за заштиту животне средине - Накнада за одводњавање

Извори финансирања за функцију 560:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 560

Вишенаменски развојни пројекти

Субвенције  предузећима 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај

запошљавања

Специјализоване услуге-пројекти

Извори финансирања за функцију 474:

Приходи из буџета

Донације од међународнох организација

УКУПНО функција 474

Услуге противпожарне заштите

Трансфери осталим нивоима власти -Средства 

противпожарне заштите

Извори финансирања за функцију 320:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 320

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Специјализоване услуге

Извори финансирања за функцију 360:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 360

Остале дотације и трансфери- Функционисање Регионалног МО

Извори финансирања за функцију 470:

Приходи из буџета

УКУПНО функција 470

Члан 8.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и
2015. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС" бр. 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), планирани број запослених на неодређено и одређено време је следећи:

- 192 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 18 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 125 запослених у предшколским установама на неодређено време
- 40 запослених у предшколским установама на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 9.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 10.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013. години по посебном акту који доноси Председник општине 
у оквиру следећих апропријација:

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 110 - Извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови и спољни послови, Позиција 23, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета .

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 30, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Социохуманитарне
организације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 31, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Црвени крст.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 32, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Остале организације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 33, Економска класификација 423 - Услуге по уговору - Канцеларија за инклузију Рома.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
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на другом месту, Позиција 34, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Канцеларија за младе
општине Инђија

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 35, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Регионална развојна
агенција Срем.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 840 - Верске и друге услуге заједнице,
Позиција 36, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 860 - Рекреација, култура и вере
некласификоване на другом месту, Позиција 37, Економска класификација 424 - Услуге културе - Општинске манифестације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 860 - Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту, Позиција 38, Економска класификација 424 - Услуге културе - Програми и пројекти у области културе.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта Позиција 39, Економска 
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
Позиција 40, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти
 - Инвестиције.

Раздео III - Општинска управа; Функција 040 - Породица и деца, Позиција 170, Економска класификација 472 - 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Летовање деце (МОП, деца са посебним потребама и деца без родитељског старања).

Члан 11.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које одређује Оделење за привреду и финансије.
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћање у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 12.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).

Члан 13.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по 
њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 14.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом 
Одлуком и у складу са одобреним тромесечним квотама.

Члан 15.

Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Оделења за привреду и финансије може извршити 
преусмеравање апропријација одређених на име одређеног расхода у износу до 5% апропријације за расход чији се износ 
умањује.

Члан 16.

Кад се буџету општине определе актом наменска трансферна средства од другог нивоа власти укључујући и
средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису били 
познати у поступку доношења ове одлуке, Председник општине на предлог Оделења за привреду и финансије отвориће 
у складу са чл. 5. Закона о буџетском систему одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 17.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Оделења за привреду и финансије ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају тромесечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима.

Члан 18.

Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то:

обавезе утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 20.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
                                           

И Н Ђ И Ј А

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира 
из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години сразмерно делу средстава обезбеђених 
из буџета.

Члан 21.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви  корисници буџета 
треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08)

Члан 22.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2013. години користиће се у складу са Законом
 о приватизацији ("Службени гласник РС", број 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/10). 

Члан 23.

Одговорна лица директних и индиректних корисника буџетских средстава као и одговорна лица осталих корисника 
буџетских средстава, одговорни су за преузимање обавеза и издавање налога за плаћање за извршавање издатака.

Члан 24.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се 
враћају у буџет општине.

Члан 25.

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора могу се краткорочно пласирати код банака 
или других финансијских организација са којима Председник општине или лице које Председник овласти, закључи уговор
 о депоновању или орочавању средстава.

Члан 26.

Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције локалне власти доноси Скупштина општине по претходно 
прибављеном мишљењу Министарства.

Члан 27.

Ову одлуку доставити Министарству финасија и објавити у "Службеном листу општине Инђија".

Члан 28.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Инђија", а 
примењиваће се од 01. 01. 2013. године.

Број: 40-672/2012-I         Председник,  
Дана:26. децембра 2012.године Александар Ковачевић,с.р.
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на другом месту, Позиција 34, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Канцеларија за младе
општине Инђија

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 35, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Регионална развојна
агенција Срем.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 840 - Верске и друге услуге заједнице,
Позиција 36, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 860 - Рекреација, култура и вере
некласификоване на другом месту, Позиција 37, Економска класификација 424 - Услуге културе - Општинске манифестације.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 860 - Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту, Позиција 38, Економска класификација 424 - Услуге културе - Програми и пројекти у области културе.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта Позиција 39, Економска 
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти.

Раздео II - Председник општине и Општинско веће; Функција 810 - Услуге рекреације и спорта
Позиција 40, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Спортске организације и спортисти
 - Инвестиције.

Раздео III - Општинска управа; Функција 040 - Породица и деца, Позиција 170, Економска класификација 472 - 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Летовање деце (МОП, деца са посебним потребама и деца без родитељског старања).

Члан 11.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које одређује Оделење за привреду и финансије.
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћање у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 12.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).

Члан 13.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по 
њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 14.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом 
Одлуком и у складу са одобреним тромесечним квотама.

Члан 15.

Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Оделења за привреду и финансије може извршити 
преусмеравање апропријација одређених на име одређеног расхода у износу до 5% апропријације за расход чији се износ 
умањује.

Члан 16.

Кад се буџету општине определе актом наменска трансферна средства од другог нивоа власти укључујући и
средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису били 
познати у поступку доношења ове одлуке, Председник општине на предлог Оделења за привреду и финансије отвориће 
у складу са чл. 5. Закона о буџетском систему одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 17.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Оделења за привреду и финансије ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају тромесечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима.

Члан 18.

Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то:

обавезе утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 20.
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На основу члана 7.став 1. члана 11. став 1. и члана 18. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 
бр.62/06,47/11 и 93/12) и  члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 16/08,23/08,  и 4/10  и 
„Службени лист општине Инђија“ број 1/012  и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 26. 
децембра 2012.године, донела је 

О Д Л У К У                                                                                                            
О  ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 

   Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији 
општине Инђија и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови 
и начин плаћања локалне комуналне таксе.

Члан 2.

Обвезник локалне комуналне таксе  јесте корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе.

 Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 
предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање 
локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права, 
предмета или услуге. 

Члан 4.

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења 
права, предмета или услуга из члана 6. став 1.тачка 2. 4. 7. и 8. за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави 
решење Општинске управе-Одељења за урбанизам, комунално- 
стамбене послове и заштиту животне средине.

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да за коришћење 
права, предмета или услуга из члана 6. став 1. тачка 1  и  5, поднесе 
пријаву Општинској управи - Одељењу за утврђивање и наплату 
јавних прихода, у року од 10 дана од дана почетка коришћења права, 
предмета и услуга ради утврђивања обавезе плаћања комуналне 
таксе.

Обвезник из става 2. овог члана  дужан је да сваку насталу 
промену пријави Општинској управи - Одељењу за утврђивање и 
наплату јавних прихода, у року од 10 дана од настале промене.

Члан 5.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, 
предмета и услуга, од стране државних органа и организација, 
органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе.

Члан 6.

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1.  истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање 

и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици локалне самоуправе ( коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и слично);

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина;

4. коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности;

5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење простора за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима;  
     7. коришћење слободних површина за кампове, постављање 
шатора или друге објекте привременог коришћења;

8.заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова; 

Члан 7.

Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или 
име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену 
делатност.

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих 
фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

За сваку фирму истакнуту ван пословног побјекта плаћа се такса 
за сваку истакнуту фирму.

Члан 8.

Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса 
су изворни приход буџета општине. 

Члан 9.

Утврђивање, наплату  као и послове контроле наплате локалне 
комуналне таксе, врше органи наведени у Тарифи локланих 
комуналних такса. 

Члан 10.

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, наплате, 
камате,застарелости, поступка по правним лековима и осталог што 
није посебно уређено овом одлуком, примењују се одредбе закона 
којим се уређује порески поступак и пореска  администрација.

Члан 11.

Тарифом локалних комуналних такса, која је саставни део ове 
одлуке, утврђују се локалне комуналне таксе у различитој висини 
, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објекта, величине правног лица у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство и по деловима територије односно 
зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које 
се плаћају таксе.

Члан 12.

Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој 
висини по зонама у којима се налазе објекти, предмети 
или врше услуге и то:

I Зона обухвата простор у границама: ул. Војводе 
Степе лева страна од кућног броја 1-41 и десна страна 
од кућног броја 2-40; ул. Краља Петра I лева страна од 
кућног броја 1-19 и десна страна од кућног броја 2-46; 
ул. Новосадска лева страна од кућног броја 1-39а и десна 
страна од кућног броја 2-32; ул. Цара Душана лева страна 
од кућног броја 1-11 и десна страна од кућног броја 2-6а; 
ул. Српскоцрквена десна страна од кућног броја 2-14; 
ул. Милетићева лева страна од кућног броја 1- 35; ул. 
Душана Јерковића лева страна од кућног броја 1-25б и 
десна страна од кућног броја 2-10; ул. Југ Богдана лева 
страна од кућног броја 1-19 и десна страна од кућног 
броја 2-16; ул. Митровданска лева страна од кућног броја 
1-11; ул. Дунавска лева страна од кућног броја 1-25 и 



Број 12, страна број Службени лист општине Инђија среда, 26 децембар 2012307
десна страна кућни број 2; ул. Београдска лева страна од 
кућног броја 13-39 ; ул. Светог Саве лева  страна од кућног 
броја 1-7 и десна страна од кућног броја 2-28б; ул. Вука 
Караџића лева страна од кућног броја 1-7; ул. Сремска 
лева страна од кућног броја 1 до улице НиколеТесле; ул. 
Николе Тесле десна страна кућни број 2; ул. Занатлијска 
десна страна од кућног броја 2-10а; ул. Железничка десна 
страна од Културног центра до краја спортских терена и 
лева страна бб, Североисточна и Југоисточна радна зона 
утврђене Планом генералне регулације насеља Инђија.

II Зона обухвата све остале просторе на подручју  
насељеног места Инђија.

III Зона обухвата просторе осталих Месних заједница, 
односно подручја  осталих насељених места на територији 
општине Инђија. 

Изузетно од става 1. овог члана, зоне у којима се 
налазе простори за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила., утврђују се актом Председника 
општине, у складу са Одлуком о јавним просторима за 
паркирање.

Члан 13.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара 
казниће се обвезник локалне комуналне таксе - физичко лице, 
које у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање 
локалне комуналне таксе. Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 500.000,00 динара, казниће се обвезник локалне комуналне таксе 
- правно лице, ако у прописаном року не пријави постојање основа 
за плаћање локалне комуналне таксе.

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице 
у правном лицу, новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 
динара.

Новчаном казном у висини од 5.000,00 до 150.000,00 динара 
казниће се обвезник локалне комуналне таксе - предузетник, ако у 
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање локалне 
комуналне таксе. 

Члан 14.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши  Општинска 
управа-Одељење  за утврђивање и наплату јавних прихода .

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба 
ове одлуке врши Општинска управа -Одељење за инспекцијске 
послове.

Члан 15.

Општинска управа, дужна је да Тарифу локалних комуналних 
такси која је саставни део ове одлуке, истакне на огласну таблу 
Општинске управе и исту достави надлежним органима и службама 
које врше наплату локалних комуналних такси. 

Члан 16.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
локалним комуналним таксама  («Службени лист општина срема» 
број 40/08, 42/09, 42/10  и  38/11).

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 
01.јануара 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:434-17/2012-I                                                            Председник,
Дана:26.децембра2012.године                                                                                                 
Инђија                                                             Aлександар Ковачевић,с.р.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА

Тарифни број 1.

За  истицање фирме на пословном простору утврђује се локална 
комунална такса по Зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и 
врсти делатности и величини правног лица у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство и  то:

1. Велика, средња и мала правна лица и предузетници, који 
обављају делатност:

банкарства, осигурања имовине илица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,казина,коцкарница,кладионица,бинго сала 
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека:                                                                   
I    ЗОНА...............................................................    368.000 динара
II   ЗОНА.................................................................    276.000 динара
III   ЗОНА ..................................................................   184.000 динара
2.Велика правна лица која обављају  остале делатности, осим 

побројаних у тачки 1.овог тарифног броја:
I    ЗОНА...............................................................    110.400 динара
II   ЗОНА.................................................................    82.800 динара
III   ЗОНА..................................................................     55.200 динара
3. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници, 

која обављају  остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог 
тарифног броја а имају годишњи приход преко  50.000.000 динара:

I    ЗОНА...............................................................     73.600 динара
II    ЗОНА.................................................................    55.200 динара
III  ЗОНА.................................................................    36.800 динара                                                                                                        

НАПОМЕНА:

1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у 
годишњем износу.

2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна 
лица  и предузетници.

3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за 
седиште, представништво и за сваку издвојену пословну 
јединицу на територији  општине.

4. Правна лица и предузетници чија је делатност 
производња и трговина на велико дуванским производима 
а делатност обављају у више монтажних објеката (киосци,) 
комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају за први 
објекат у износу  утврђеном овим тарифним бројем а за 
сваки наредни објекат такса се умањује за 80% од износа, 
утврђеног овим тарифним бројем.

5. Ако се на једном пословном објекту налази више 
истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се 
плаћа само за једну фирму.

6. Предузетнику, који привремено одјави обављање 
делатности код Агенције за привредне регистре, за 
период одјаве мирује обавеза плаћања таксе за истицање 
фиме, с тим да за време трајања привремене одјаве, назив 
фирме није истакнут.

7. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју, 
изузимају се установе чији је оснивач јединица локалне 
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самоуправе, удружења грађана, хуманитарне, спортске и 
друге непрофитне организације.

8. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, 
у висини 1/12 годишњег износа таксе , и то до 15-ог  у 
месецу , за претходни месец.

Тарифни број 2.
За коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање 

и исписивање фирме ван пословног простора  на објектима и 
просторима који припадају општини( коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и слично), утврђује се локална комунална такса, 
по зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности 
и величини правног лица у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство и то:

1. Велика, средња и мала правна лица и предузетници, који 
обављају делатност:

банкарства, осигурања имовине илица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,казина,коцкарница,кладионица,бинго сала 
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека. 
I    ЗОНА...............................................................     73.600 динара
II    ЗОНА................................................................    55.200 динара
III  ЗОНА.................................................................    36.800 динара                                                                                                        
2. Велика правна лица која обављају  остале делатности, осим 

побројаних у тачки 1.овог тарифног броја:
I    ЗОНА...............................................................     22.000 динара
II    ЗОНА.................................................................    16.600 динара
III  ЗОНА.................................................................    11.000 динара                                                                                                        
3. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници, 

која обављају  остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог 
тарифног броја а имају годишњи приход преко  50.000.000 динара:

I    ЗОНА...............................................................      14.700 динара
II    ЗОНА.................................................................    11.000 динара
III  ЗОНА.................................................................       7.300 динара                                                                                                        

НАПОМЕНА:

1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем 
износу.

2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна лица  и 
предузетници

3.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице  или 
предузетник, на основу задужења од стране Општинске управе 
-Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, а по претходно 
издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

4. Општинска управа- Одељење за урбанизам , комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења, достави Општинској управи-Одељењу за  
утврђивање и наплату јавних прихода, са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, 
делатност.

- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број, 
текући рачун, број личне карте и назив радње са тачном адресом 
делатност.

5. Такса по овом тарифном броју обрачунава се сразмерно 
времену коришћења и плаћа се унапред.

Тарифни број 3.
За држање моторних, друмских и прикључних возила,oсим 

пољопривредних возила и машина, утврђује се локална комунална 
такса  и то:

1.за теретна возила:
- за камионе до 2t носивости                       1.500 динара,
- за камионе од 2t  до  5t носивости            2.000 динара,
- за камионе  од  5t  до 12t носивости         3.500 динара,
- за камионе преко 12t носивости                5.000 динара;
 2.  за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)      500 

динара;
3.  за путничка возила:
- до 1.150cm3                                                                500 динара,
- преко 1.150cm3  до  1.300cm3                                1.000 динара,
- преко 1.300cm3  до  1.600cm3                                1.500 динара,
- преко  1.600cm3  до  2.000cm3                               2.000 динара,
- преко  2.000cm3 до   3.000cm3                               3.000 динара,
- преко  3.000cm3                                                       5.000 динара;
4.за мотоцикле;
- до 125cm3                                                         400 динара,
- преко 125cm3   до 250cm3                              600 динара,
- преко  250cm3  до  500cm3                          1.000 динара,
- преко  500cm3   до 1200cm3                        1.200 динара,
- преко 1200cm3                                              1.500динара;
5. за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом 

седишту;
6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1т носивости                                     400 динара,
- од 1t  до 5t носивости                      700 динара,
- од  5t  до 10t носивости                    950 динара,
- од 10t  до 12t носивости                 1.300 динара,
- носивости преко 12t                       2.000 динара;
7. за вучна возила (тегљаче):
-  чија је снага мотора до 66 киловата                            1.500 динара,
- чија је снага мотора  од 66 до 96 киловата                 2.000 динара,
- чија је снага мотора од  96  до 132 киловата             2.500 динара,
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата             3.000 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата                    4.000 динара;
8. за радна возила, спцијална адаптирана возила за превоз 

реквизита за путујуће  забаве, радње и атестирана специјализована 
возила за превоз пчела     1.000 динара.

НАПОМЕНА:

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем 
износу.

2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације 
моторних друмских и прикључних возила и наплаћује је надлежни 
орган МУП-а. 

3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи 
и органи локалне самоуправе, организације и  установе и Јавна 
предузећа за специјална возила, која су  у непосредној функцији 
обављања комуналне делатности.

4.  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка  возила 
и  друга превозна средства  инвалидних и хендикепираних лица 
са 80% и више телесног оштећења, ако им возило служи за личну 
употребу.

Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама  или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига, и других публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности, од сваког целог или започетог m2 коришћеног 
простора, а по Зонама одређеним  у члану 12. ове одлуке, утврђује се 



Број 12, страна број Службени лист општине Инђија среда, 26 децембар 2012309
локална комунална такса и то:

1. За обављање пословне делатности ( покретни привремени 
објекти- тезге , апарати за сладолед и напитке,  апарати за кокице, 
расхладне витрине, зидне и слободностојеће витрине и други лако 
покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских 
услуга), локална комунална такса се утврђује у износу:

I  Зона   ...................................................................       80 динара     
II  Зона   .................................................................         40 динара     
III  Зона....................................................................        30 динара     
2.   За  постављање летњих башти, локална комунална  такса се 

утврђује  у износу:
I Зона .................................................................................        20 динара  
II Зона ...............................................................................         17 динара  
III Зона .............................................................................          13 динара  
3. За забавне паркове, циркусе и друге забавне објекте, локална 

комунална такса се утврђује за I, II и  III  Зону у износу од   67  
динара.   

4. За тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане 
државних, верских и других празника, за продају цвећа, украсних 
предмета, честитки, сувенира и слично, локлна комунална такса се 
утврђује по 1m2 заузете површине у износу од  400  динара.  
        5. За постављање перди,  локална комунална такса утврђује  се :

I Зона .................................................................................        3 динара   
II Зона ...............................................................................         2 динара 
III Зона .............................................................................          1 динара  

НАПОМЕНА:

1.  Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко 

лице, на основу задужења од стране Општинске управе -Одељења 
за утврђивање и наплату јавних прихода, а по предходно издатом 
одобрењу Општинске управе -Одељења за     урбанизам, комунално-
стамбене послове  и заштиту животне средине.

3. Таксу из тачке 3. овог тарифног броја, не плаћа јединица 
локалне самоуправе за постављање забавних објеката на јавној 
површини.

4. за коришћење јавне зелене површине,таксени износи утврђени 
овим тарифним бројем, увећавају се за 50%.

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално 
-стамбене послове и заштиту животне средине, дужно је да један 
примерак одобрења  за коришћење простора на јавним површинама 
у пословне сврхе, достави Општинској управи-Одељењу за  
утврђивање и наплату јавних прихода и Одељењу за инспекцијске 
послове , са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број 
правног лица и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, 
делатност.

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун , број личне карте и назив радње са тачном 
адресом, делатност.

 6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења и то: 

-у случају коришћења простора на  јавној површини  из тачке 1. 
и 2. овог тарифног броја, такса се плаћа месечно до 5-ог у месецу за 
претходни месец, осим коришћења до тридесет дана,  где се такса 
плаћа у пуном износу ,пре почетка коришћења простора на јавним 
површинама. 

- у случају поновног постављања летње баште у текућој години 
од стране истог власника односно закупца, на истој локацији, таксени 
износ  из тачке 2.  овог тарифног броја, увећава се 30%.

- у случају коришћења простора на  јавној површини из тачке 

3. 4. и 5. овог тарифног броја , такса се плаћа у пуном износу , пре 
коришћења простора на јавним површинама.

Тарифни број 5.
За држање средстава за игру („забавне игре“ на рачунарима,видео-

аутоматима, флиперима,билијар,пикадо, стони фудбал и сл.), 
утврђује се комунална такса по апарату у месечном износу од  500,00 
динара.

НАПОМЕНА:

1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко 
лице и предузетник који држи средства за игру.

2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за 
забавне игре Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату 
јавних прихода пре почетка коришћења средстава за игру.

Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони оброј, матични 

број правног лица и текући рачун, тачну адресу седишта правног 
лица, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број 
апарата, и датум почетка коришћења средстава за игру;

- за предузетника: порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и назив радње са тачном 
адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски 
број апарата, и датум почетка коришћења средстава за игру.

       3.  Таксени обвезник је дужан да Општинској управи, 
Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода пријави промену 
стања, односно података битних за утврђивање таксе.

       4.   Таксу по овом тарифном броју утврђује Општинска управа-
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода и о  податке о 
таксеном обвезнику доставља Одељењу за инспекцијске послове . 

       5.   Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења до петог у месецу за претходни месец. 

Тарифни број 6.
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима која су за 
то одређена, утврђује се локална комунална такса  и то: 

1. -  у  I Зони за сваки започети сат паркирања :  35 динара;    
    -  у  II Зони за свака започета два сата паркирања: 35 динара;  
    -  дневна паркинг карта  : 1.015 динара. 
2.  Месечна претплатна паркинг карта:
    - у Зони I : 2.200,00 динара; 
    - у Зони  II: 1070,00 динара.  
3.  Годишња претплатна паркинг карта:
   - у Зони I: 21.170,00   динара;  
   - у Зони  II: 10.275,00 динара.    
4.  Повлашћена паркинг карта за власнике станова , пословног 

простора и закупце истих, утврђује се у месечном износу и то : 
       за физичка лица
   - у Зони I: 510,00   динара;   
   - у Зони  II: 510,00 динара.   
за предузетнике и правна лица
    - у Зони I: 2.200,00   динара;   
    - у Зони  II: 1.070,00 динара.      
5. Резервација паркинг места утврђује се у месечном износу и 

то:
   - у Зони I: 7.450,00   динара;  
   - у Зони  II: 3.730,00 динара.   

НАПОМЕНА: 

1.Такса из овог тарифног броја, плаћа се куповином паркинг 
карте или електронским путем преко SMS порука . 

2.Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат паркирања, 
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према утврђеном времену коришћења.

3.Дневна паркинг карта, купује се унапред на продајним 
местима и важи од времена означеног на купљеној и истакнутој 
карти, па до истог времена у првом следећем дану у коме се врши 
наплата  паркирања.

4.Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник јавног 
паркиралишта у смислу одредаба Одлуке о јавним просторима за 
паркирање.

5.Таксу из тачке 1 , 2, 3 и  4, овог тарифног броја наплаћује 
Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П..

6. Таксу из тачке 5.  овог тарифног броја, наплаћује 
Општинска управа, приликом одобравања резервације на јавним 
паркиралиштима. 

7.Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплтни рачун 
јавних прихода. 

8. Таксу из овог тарифног броја не плаћају особе са инвалидитетом 
,чија су возила означена налепницом у складу са Одлуком о јавним 
просторима за паркирање, и такса се  не плаћа за возила хитне 
медицинске помоћи, полиције, војске, ватрогасна возила, возила 
јавних и комуналних предузећа када у току интервентних акција или 
у вршењу комуналних делатности користе јавна паркиралишта.

Тарифни број 7.
За коришћење слободних површна за кампове, постављање 

шатора или друге објекте привременог коришћења утврђује се 
локална комунална такса  за сваки m2 заузете површине  у износу 
од 33  динара.  

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном 
износу .

2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник 
површине за постављање кампова, шатора или других 
сличних објеката.

3.Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници 
слободних површина за хуманитарне, културне и 
спортске потребе.

4.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице на основу задужења од стране Општинске 
управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних 
прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске 
управе -Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине.

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, 
комунално -стамбене послове и заштиту животне средине, 
дужно је да један примерак одобрења  за коришћење 
слободних површина, достави Општинској управи-
Одељењу за  утврђивање и наплату јавних прихода, са 
следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, 
матични број правног лица и  текући рачун, тачна адреса 
седишта правног лица;

-  за физичка лица: порески идентификациони број, 
матични број, текући рачун , број личне карте и назив 
радње са тачном адресом.

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења , и то пре почетка коришћења 
слободне површине.

Тарифни број 8.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом  

и за извођење грађевинских радова, утврђује се локална 
комунална такса и то:

- при изградњи објеката  по m2 заузете површине  
.....110 динара  

- при извођењу радова који изискују раскопавање 
коловоза и тротоара по m2..................................................
..................................135 динара   

НАПОМЕНА:

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном 
износу.

2. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја 
јесте инвеститор и исту плаћа од дана заузећа јавне 
површине до завршетка градње.

3. Обвезник таксе из алинеје 2. овог Тарифног броја, 
јесте извођач радова и исту плаћа од дана заузећа.

4.Такса из алинеје 2. овог тарифног броја, неплаћа се 
ако се раскопавање врши због реконструкције коловоза 
и тротоара као и приликом извођења радова Јавних 
комуналних предузећа у сврху довођења објеката у 
функцију.

5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или 
физичко лице,на основу задужења од стране Општинске 
управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних 
прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске 
управе -Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине.

6. Општинска управа- Одељење за урбанизам, 
комунално -стамбене послове и заштиту животне средине, 
дужно је да један примерак одобрења  за  заузеће јавне 
површине при изградњи објеката и извођење радова на 
објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара, 
достави Општинској управи-Одељењу за  утврђивање и 
наплату јавних прихода, са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, 
матични број правног лица и  текући рачун, тачна адреса 
седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, 
матични број, текући рачун , број личне карте и назив 
радње са тачном адресом.

7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно 
времену коришћења , и то пре заузећа јавне површине.“

242

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број:62/06, 47/11 и 93/12) и 
члана 37. став 1. тачка 3. и 26. Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ број: 16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист 
Општине Инђија 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 26. децембра 
2012 године, донела је 

О Д Л У К У                                                                                                            
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о лoкaлним административним таксама („Службени 
лист општина Срема“ број: 40/08, 42/09 ,42/10 и 38/11), Тарифа 
локалних административних такса, која је саставни део ове Одлуке, 
мења се и гласи:
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„ТАРИФА

  ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
Износ у динарима        
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, 
ако овом одлуком није другачије прописано...........................200,00

НАПОМЕНА:

1.Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне 
поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније 
поднетом захтеву, односно поднеску.

Тарифни број 2.
За жалбу против решења ако овом одлуком није другачије
прописано..............................................................................................200,00

Тарифни број 3.
За сва решења која доноси Општинска управа ако овом
одлуком није другачије прописано...............................................330,00

НАПОМEНА:

Ако се доноси  једно решење по захтеву више лица- обвезника 
таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника 
таксе, којима се решење уручује.

Тарифни број 4.
1. За уверења која се издају на основу службене евиденције.               

270,00
2. За уверења о чињеницама за које се спроводи поступак
утврђивања............................................................................................330,00

Тарифни број 5.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу.  .........               

140,00
Тарифни број 6.

За издавање прописаних образаца (налепница и сл). ..............             
410,00

Тарифни број 7.
За спровођења поступка закључења брака ван службених
просторија........................................................................................                  

5.000,00
Тарифни број 8.

За издавање преписа из архиве, по сваком листу....................140,00
Тарифни број 9.

За увид у архивирана акта по захтеву странке........................              
670,00

Тарифни број 10.
За издавање потврде о естетском прегледу такси возила........              

2.010,00
Тарифни број 11.

За издавање потврде о пoложеном испиту из познавања
града и прописа који регулишу такси превоз путника. 

...................3.350,00
Тарифни број 12.

За издавање такси дозволе. .........................................              2.680,00
Тарифни број 13.

За решење о давању у закуп грађевинског земљишта........ 
2.010,00

Тарифни број 14.
За учешће у конкурсу за доделу локације за привремено
 постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним
површинама.............................................................................................                  

670,00

Тарифни број 15.
За решења о исељењу бесправно усељених лица. ...............670,00

Тарифни број 16.
За решење , дозволу, одобрење, сагласност и 
други акт који доноси односно издаје предузеће,
 установа или друга организација којој је одлуком 
Скупштине општине поверено вршење јавних 

овлашћења..................270,00
Тарифни број 17.

За проверу и утврђивање испуњености услова 
за разврставање собе, односно куће и стана за одмор
 у одговарајућу категорију, ради изнајмљивања ....................... 

670,00 
Тарифни број 18.

За решење о дужем радном времену угоститељских објеката, 
поводом организовања свадби, матурских прослава и испраћаја у 
војску ........2.680,00

Тарифни број 19.
За издавање информације о локацији о намени парцеле и 

могућности парцелације .....................................................................670,00,
 За издавање информација о локацији за изградњу помоћног 

објекта.................................................................................................2.010.00
Тарифни број 20.

За издавање локацијске дозволе плаћа се такса и то:
1.  За објекте комуналне, енергетске и друге линијске  

инфраструктуре на основу грађевинске вредности објекта и то:
• до      800.000,00 динара  2%
• до   1.500,000,00 динара  1,5%
• до   5.000,000,00 динара  1,3%
• до 10.000,000,00 динара  0,7%
• до 50.000,000,00 динара   0,3%
• преко  50.000.000,00 динара  0,15%
• не мање од 3.390,00 динара
2. За остале објекте према бруто развијеној, изграђеној површини 

свих етажа:
• пословни простор  70,00 дин/m2
• стамбени простор  50,00 дин/m2
• пратећи, економски  и други објекти  30,00 дин/m2 
• не мање од 2.820,00 динара
3. За викенд објекте:
• до 30 m2   4. 030,00 дин.
• преко 30 m2  5.360,00 дин.

Тарифни број 21.
За издавање потврде за пројекат парцелације и препарцелације 

плаћа се такса у износу од 800,00 динара.
 За издавање потврде да је урбанистички пројекат израђен 

у складу са планским документом плаћа се такса 4.030,00 динара.
Тарифни број 22.

За издавање грађевинске дозволе  плаћа се такса и то:
1. Правна лица 1 промил од предрачунске вредности објекта, а 

не више од 8.900,00 динара.
2. Физичка лица
    - пословни простор                                        1.000,00 динара
    - стамбени простор                                        800,00 динара
    - помоћни објекти                                          460,00 динара
    - пољопривредни објекти                              270,00 динара
    - монтажни објекти                                        460,00 динара
    - викенд објекти                                          1.470,00 динара.

Тарифни број 23.
За потврђивање пријема документације о пријави почетка 

извођења радова плаћа се такса и то:
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     - пословних објеката                                   1.000,00 динара
     - стамбених објеката                                   800,00 динара
     - помоћних објеката                                    330,00 динара
     - пољопривредних објеката                        200,00 динара
     - викенд објеката                                         530,00 динара.

Тарифни број 24.
За издавање потврде о извршеној контроли о усаглашености 

изграђених темеља са главним пројектом плаћа се такса у износу:
     - за правна лица                                              2.010,00 динара
     - за физичка лица                                            1.070,00 динара.

Тарифни број 25.
За технички преглед стамбених, стамбено-пословних објеката, 

викенд објеката  и осталих објеката плаћа се такса и то:
1. за стамбени део објекта................................50,00 дин/m2
2. за пословни део објекта................................80,00 дин/m2
3. за викенд објекте ..........................................80,00 дин/m2
4. за остале објекте............................................40,00 дин/m2
 односно за све објекте не мање од 5.640,00 дин.
За технички преглед објеката комуналне, енергетске 

инфраструктуре и других линијских објеката, такса се плаћа на 
основу грађевинске вредности објекта и то:

до 950.000,00 дин..............................................................................1,70 %
од 951.000,00 до 5.000.000,00 дин................................................1,35 %
од 5.001,000,00 до 10.000.000,00 дин..........................................1,10 %
од 10.001.000,00 до 30.000,000,00 дин........................................0,90 %
од 30.001.000,00 до 50.000.000,00 дин........................................0,70 %
преко 50.001.000,00...........................................................................0,55%
односно за све објекте не мање од 22.580,00 дин

Тарифни број 26.
1. За издавање употребне дозволе плаћа се такса у износу од 40 

дин/m2 изграђеног објекта, односно за инфраструктурне и сличне 
објекте 6.750,00 дин.

2. За издавање решења о уклањању објекта плаћа се такса у 
износу:

- за правна лица    2.680,00 динара
- за физичка лица  2.010,00 динара. 

Тарифни број 27.
За утврђивање испуњености услова у погледу заштите животне 

средине, односно утврђивање потребе о изради студије  затеченог 
стања ради обављања делатности плаћа се такса:

-  за радње   2.010,00 динара.
- за индустријске објекте као и објекте комуналне и енергетске  

инфраструктуре   1,5 промила у односу на ревалоризовану 
грађевинску вредност објекта.

Тарифни број 28.
На захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја 

на животну средину  плаћа се такса у износу од  410,00 динара.
Тарифни  број 29.

За преглед техничке документације по захтеву за давање 
сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину и 
анализу затеченог стања на животну средину  плаћа се такса и то:

1. за објекте до 100 m2 ................................2.680,00 динара
2. за објекте од 100 m2 до 300m2 ...............5.360,00 динара
3. за објекте од 300 m2 до 500 m2...............7.980,00 динара
4. за објекте од 500 m2 до 1000 m2............10.680,00 динара
5. за објекте преко 1000 m2 ......................13.380,00 динара

Тарифни број 30.
За издавање решења о давању сагласности на процену утицаја, 

решења о анализа затеченог стања и решења о испуњености 
услова  заштите животне средине, плаћа се такса у износу од  940,00 
динара.”

 Члан 2 .

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општинe Инђија“, а примењиваће се од 01. 
јануара 2013. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број:434-18/2012-I                                          Председник,
Дана: 26.децембра 2012.године                                                                                               
И н ђ и ј а                        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),  члана 15. став 
1. тачка 31. и члана 37. став 1. тачка 3. и тачка 6.  Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број: 16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист Општине Инђија 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 26. 2012.
године, донела је 

О  Д  Л  У  К   У                                                                                                      
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О НАКНАДИ ЗА УСЛУГЕ 

ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.

У Одлуци о накнади за услуге пружања правне помоћи 
(„Службени лист општина Срема“ број 42/09 и 42/10) у члану 3. став 
3. број : „4,40“, замењује се бројем : „5,00“.

Члан 2 .

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 01. 
јануара 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА 
Број:40-673/2012-I                      Председник
Дана:26.децембра 2012.године                                                       
И н ђ и ј а   Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 104. став 1.  Закона о туризму („Службени 
гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 93/12 ), члана 20. став 1. тачка 23.  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), 
члана  15. став 1. тачка 23.  и  члана 37. став 1. тачка 26.  Статута 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број: 16/08, 
23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија,  на седници одржаној дана 
26.децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ                                                                                                                   
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

У Одлуци о боравишној такси („Службени лист општина 
Срема“ број 27/05, 28/06 и 40/08) у члану 4. став 1.  износ од: „60,00“ 
замењује се износом од: „ 70,00“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 1. 
јануара 2013. године.
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:332-102/2012-I
Дана:26.децембра 2012.године                   Председник,
Инђија                                                             Александар Ковачевић,с.р.
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На основу  члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Инђија  
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08,15/10), члана 36. и 
члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине 
Инђија“ број 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 26. 
децембра 2012. године, донела је 

ОДЛУКУ                                                                                                                  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И 
ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

У Одлуци  о накнадама одборника и чланова сталних радних 
тела Скупштине општине и чланова Општинског већа општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“,  број 26/04, 13/05, 28/05, 
28/06, 20/07 и 12/09 ), у члану 2. став 2. број: „ 13.000“, замењује се 
бројем: „15.000“.

Члан 2.

У члану 3. став 2. број: „13.000“, замењује се бројем: „15.000“.

Члан 3.

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном  листу општине Инђија“, а примењиваће се од 1. 
јануара 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-674/2012-I                                                    П р е д с е д н и к,
Дана:26. децембра 2012 
И н ђ и ј а                                                        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 29. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09 и 
52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта 
о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 
(„Службени гласник РС“, број 80/10) и члана 37. став 1. тачка 6. 
Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 
16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“ број 1/12 и 
7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 
26.децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У                                                                                                            
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број 6/2011), 

члан 5. став 1. тачка 7. подтачка а) мења се и гласи:„а) у објекту 
„Ђурђевак“ у Чортановцима, у улици Вељка Влаховића број 2: 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године 
до припремног предшколског програма и припремни предшколски 
програм (полудневни)“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

‘’Службеном листу општине Инђија’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:60-10/2012-I                                               П р е д с е д н и к,
Дана:26.децембр 2012.године
И н ђ и ј а                                                       Александар Ковачевић,с.р.      
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ бр 72/11) и члана 37. став 1. тачка 14. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“ број 1/12 и 7/12)

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 26. 
Децембра 2012. године донела је

О Д Л У К У                                                                                                            
О ДАВАЊУ У ЗАКУП

I

Даје се у закуп кровни део терасе на новом крилу управне зграде 
Општине Инђија саграђене на парцели број 1/2 уписане у листу 
непокретности број к.о. Инђија 1 део 4 као државна својина Републике 
Србије са правом коришћења Општине Инђија у површини од 
10m2 ради постављања и инсталације базне станице, антенских 
носача, три антене, система преноса и друге телекомуникационе 
и припадајуће опреме и уређаја, прикупљањем писмених понуда 
путем јавног оглашавања.

II

Простор из тачке I ове одлуке даје се у закуп на период од 5 
година. 

III

Простор из тачке I ове одлуке даје се у закуп по тржишној 
вредности закупнине коју ће одредити надлежни порески орган, а 
што ће представљати почетну цену закупнине.

IV

Поступак давања у закуп спровешће Комисија коју образује 
Председник општине.

V

Овлашћује се Председник општине да закључи уговоро о 
закупу простора из тачке I ове одлуке по претходно прибављеном 
мишљењу Општинског јавног правобраниоца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:361-19/2012-I                                                              Председник,
Дана,26.децембра 2012.године
Инђија                                                             Александар Ковачевић с.р.
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На основу члана 73.став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 37. став 1. тачка 6. 
и члана 94. Статута општине Инђиjа („Службени лист општина 
Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“ 
број 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 26. 
децембра  2012.године, донела је

О Д Л У К У                                                                                                            
О  ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О  МЕСНИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“ број 36/08), члан 26. мења се и гласи:

„ Месна заједница има секретара.
Секретар Месне заједнице обавља административно-техничке и 

финансијско-рачуноводствене послове за потребе Месне заједнице.
Секретар заснива радни однос на основу одлуке Савета Месне 

заједнице, којом се одређује и месечна зарада секретара у складу са 
прописима који се примењују на запослене у Општинској управи.

У месним заједницама које имају до 2000 становника, секретар 
Месне заједнице заснива радни однос са непуним радним временом 
(половина пуног радног времена).“

Члан 2.

У члану 27. став.2 тачка 1.мења се и гласи:
„1.средства за материјалне трошкове у висини одређеној 

буџетом општине“.
После тачке 1. додаје се нова тачка 1а. која гласи: 
„1а. средства за финансирање зараде секретара Месне заједнице 

сагласно члану 26. ове одлуке.“

Члан 3.

Савети месних заједница дужни су да ускладе своје статуте са 
одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у 
„Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-293/2012-I
Дана:26. децембра 2012.године   Председник,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ број 72/11) и члана 37. став 1. тачка 13. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“ број 1/12 и 7/12)

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 26. 
децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У                                                                                                            
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I 

Прибавља се у јавну својину Општине Инђија изградњом у 
фазама објекат регионалне санитарне депоније, на парцели број 
1710/9 површине 26ха 76 ари 78м2 уписаној у лист непокретности 
број 269 к.о. Крчедин, у поступку јавног оглашавања, а на основу 
прикупљених понуда.

II 

Приступа се изградњи прве фазе објекта регионалне 
санитарне депоније у општини Инђија и то:

Прва и друга касета тела депоније са дренажним 
системом, црпна станица за дренажну воду и потисним 
цевоводима, портирница са улазном рампом и колском 
вагом, дезобаријера, управна зграда са пријемним 
објектом и лабораторијом, радионица, трафостаница, 
плато за разврставање допремљеног смећа, плато 
секундарних сировина, плато за грађевински отпад, 
плато за кабасти кућни отпад, плато за привремено 
одлагање саобраћајних средстава, плато за опасни 
отпад (уља, фарбе, масти, акумулатори, батерије, кућна 
електроника), плато за компостирање, манипулативне 
саобраћајнице, перионица и плато за прање возила, 
паркинг, водоводна мрежа санитарне воде (градска мрежа, 
1л/с), водоводна мрежа техничке и противпожарне воде 
(бунар лоциран у кругу радне зоне, 10л/с), атмосферски 
канали и канализација, канализација фекалне воде, црпна 
станица за атомосферске и фекалне воде, септичка јама, 
егализациони базен са пумпама за аерацију, сбр уређај, 
рециркулациона црпна станица и рециркулациони 
водовод за орошавање депонованог отпада у касетама, 
цевовод који вишак воде транспортује у канализациони 
систем, а у складу са решењем о грађевинској дозволи 
број 130-351-347/2011-01 издатом од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине.

III 

Непокретност из тачке I ове Одлуке прибавља се 
по тржишној вредности непокретности коју процењује 
Министарство финансија и привреде, Пореска управа, 
Регионални центар Нови Сад, Филијала Инђија.  

IV

Вредност радова на изградњи прве фазе објекта 
регионалне санитарне депоније износи 457.296.189,00  
динара. 

Средства за изградњу прве фазе објекта регионалне 
санитарне депоније је обезбедила Општина Инђија којој 
су од стране Фонда за заштиту животне средине додељена 
средства за суфинансирање пројекта „Регионална 
санитарна депонија“ у износу од 363.071.054,40 динара, 
а остатак средстава биће обезбеђен у буџету општине 
Инђија.      

О б р а з л о ж е њ е
Према Стратегији управљања отпадом у Републици 

Србији, као најоптималније решење за одлагање отпада 
предлаже се формирање регионалних санитарних 
депонија које ће обухватати око 200.000 становника.
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У складу с тим, а с обзиром на актуелне проблеме 

неадекватног одлагања комуналног отпада, општина 
Инђија се укључила у реализацију Националне стратегије 
управљања комуналним отпадом и потписала Споразум 
о формирању региона за управљање отпадом за више 
општина: Инђија, Стара Пазова, Рума, Ириг, Шид, 
Сремски Карловци и Пећинци.

Локација за регионалну депонију, у складу са 
Студијом о просторном размештају депонија на 
територији АП Војводине и на основу свих препорука 
и обавеза по Правилнику о одређивању критеријума 
за одређивање локација и уређење депонија отпадних 
материјала („Службени гласник РС“ бр 54/92) одабрана 
је са североисточне стране аутопута Београд-Мађарска 
граница (М-22 који представља и део међународног 
пута Е-75) између Петље „Инђија“ и Петље „Марадик“, 
на парцели број 1710/9 к.о. Крчедин. Потенцијал ове 
локације је и саобраћајна доступност из правца градова 
који су укључени у програм регионалне депоније. 
Такође, предност локације је што нема комерцијалних ни 
стамбених комлекса у близини.

Површина комплекса депоније износи 26ха 76ари 
78м2, док је тело депоније око 15.68ха. Регионална 
санитарна депонија ће се градити у 6 фаза, док је век 
трајања депоније пројектован на 30 година. Регионалним 
планом управљања отпадом се предвиђа изградња 
потребне регионалне депоније за првих пет година 
на око 4 ха, а радови на изградњи прве фазе депоније 
дефинисани су решењем о грађевинској дозволи број 
130-351-347/2011-01 издатој од стране Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и ближе описани у ставу II ове одлуке. 

Ради обезбеђења средстава за изградњу депоније 
општина Инђија је поднела захтев Фонду за заштиту 
животне средине ради суфинансирања пројекта 
„Регионална санитарна депонија“ по ком је захтеву 
су општини Инђија додељена средства у износу од 
363.071.054,40 динара. Остатак средства биће обезбеђен 
у буџету општине Инђија.

Након закључења уговора о суфинансирању пројекта 
„Регионална санитарна депонија“ са Фондом за заштиту 
животне средине Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 23. марта 2011. године донела је закључак 
број 41-81/2011-I којим је прихватила информацију о 
стању пројектне документације и начин финансирања 
изградње регионалне санитарне депоније Јавног 
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депоније „Ингрин“ Инђија, те задужила Дирекцију 
за изградњу општине Инђија ЈП да по завршеном 
поступку јавне набавке извођења радова на изградњи I 
фазе Регионалне санитарне депоније у Инђији преузме 
вођење инвестиције, а да након завршетка исте о томе 
информише Скупштину општине Инђија.

Законом о јавној својини („Службени гласник 
РС“ број 72/11) чланом 27. став 10. прописано је да о 
прибављању ствари и располагању стварима у својини 
јединице локалне самоуправе под условима прописаним 
законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 
одређен у складу са законом и статутом јединице локалне 
самоуправе, док је чланом 29. истог закона прописано 
да се непокретне ствари прибављају у јавну својину 

полазећи од тржишне вредности непокретности коју је 
проценио порески, односно други надлежни орган, као и 
да се прибављањем непокретне ствари сматра и изградња 
објеката. Поступајући по захтеву Општинске управе 
општине Инђија Министарство финансија и привреде, 
Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала 
Инђија је доставила записник о процени тржишне 
вредности непокретности број 43-1-1129/2012-10 од 31. 
октобра 2012. године у ком се наводи да како Пореска 
управа не поседује податке о прометовању сличних 
објеката, то је прихваћена процењена вредност прве фазе 
из главног пројекта у висини од  457.296.189,00 динара.

Стаутом општине Инђија, чланом 37. став 1. тачка 
13. прописано је да Скупштина општине у складу са 
законом одлучује о прибављању непокретности у јавну 
својину општине, те је на основу истог донета одлука као 
у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:464-1/2012-I
Дана:26.децембра 2012.године                                    Председник,
И н ђ и ј а                                                        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга („Службени гласник РС“, број: 119/12), члана 6. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 
62/06, 47/11 и 93/12) и члана 37.став 1. тачка 6. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“,број:16/08,23/08 и 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“ број: 1/12 и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана  
26.децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ                                                                                                                  
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ 

ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и 
мировање обавезе плаћања неплаћених локалних јавних 
прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 
2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене 
камате на обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године по основу одређених локалних 
јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима 
прописаним овом одлуком за обавезе доспеле за плаћање 
закључно са 31.октобром 2012.године. 

Члан 2.

Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће 
значење:

1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, 
односно правно лице, које на дан 31. октобра 2012. године 
има доспеле, а неплаћене обавезе по основу локалних 
јавних прихода;

2) локални јавни приходи су јавни приходи које 
утврђујe, наплаћујe и контролишe јединицa локалне 
самоуправе на основу закона, односно одлука донетих од 
стране  Скупштине општине и то:

- порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
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уделе) од физичких лица; 

- порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од правних лица;

- порез на земљиште;
- порез на имовину на акције на име и уделе;
- комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору; 
- комунална такса за истицање и исписивање фирме 

ван пословног простора на објектима и просторима 
који припадају jeдиници локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене  површине, бандере и сл);

- комунална такса за коришћење рекламних паноа;
- комунална такса за држање средстава за игру 

(„забавне игре“); 
- комунална такса за коришћење витрина ради 

излагања робе ван пословне просторије;
- комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама, или испред пословног простора у пословне 
сврхе, осим продаје штампе, књига и др.публикација, 
производа и старих уметничких заната и домаће 
радиности; 

- комунална такса за приређивање музичког програма 
у угоститељским објектима;

- комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом и за извођење  грађевинских 
радова;

- комунална такса за држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим  пољопривредних возила и 
машина;

- боравишна такса;
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине;
- накнада за коришћење грађевинског земљишта;
- самодопринос према зарадама запослених и по 

основу пензија;
- самодопринос из прихода лица која се баве 

самосталном делатношћу;
- самодопринос из прихода од пољопривреде и 

шумарства;
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза 

доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. 
године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству 
надлежног органа јединице локалне самоуправе на дан 
31. октобра 2012. године;

4) Камата је износ обрачунате камате на главни 
порески дуг;

5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних 
јавних прихода које периодично доспевају за плаћања 
у смислу пореских прописа и одлука јединице локалне 
самоуправе, почев од 1. јануара 2013. године;

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, 
према прописима који уређују рачуноводство и ревизију, 
разврстано као велико правно лице;

7) Мали порески обвезник је физичко лице, 
предузетник, односно правно лице које није велики 
порески обвезник у складу са тачком 6.овог члана;

8) Надлежни орган је Одељење за утврђивање и 
наплату јавних прихода - Општинске упаве општине 
Инђија код које се порески обвезник задужује обавезама 
по основу локалних јавних прихода.

Члан 3.

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања 
на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. године, на 
начин и по поступку прописаним овом одлуком. 

Малом пореском обвезнику главни порески дуг 
мирује до 31. децембра 2014. године.

Великом пореском обвезнику главни порески дуг 
мирује до 31. децембра 2013. године.

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског 
дуга, односно за чију наплату  је покренут поступак 
принудне наплате, остварује право на мировање главног 
пореског дуга у смислу ст. 1. до 3. овог члана. 

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује 
мировање главног пореског дуга у случају из ст. 1. до 
3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне 
наплате пореског дуга, установљена забрана располагања 
новчаним средствима на текућем рачуну.

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга 
за чију наплату је покренут поступак принудне наплате, 
осим у случају када је ради принудне наплате пореског 
дуга установљена забрана располагања новчаним 
средствима на текућем рачуну, односно за који је 
одобрено одлагања плаћања дуга, остварује се на основу 
захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси 
надлежном органу.

Члан 4.

За време мировања главног пореског дуга до његове 
отплате у целости, не тече камата.

За време мировања, главни порески дуг се валоризује 
индексом потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. 
године до отплате дуга у целости.

Члан 5.

Порески обвезник стиче право на мировање главног 
пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 
1. новембра 2012. године до 31.децембра 2012. године, 
плати најкасније до 31. јануара 2013. године.

Порески обвезник којем је утврђено право на 
мировање пореског дуга, дужан је да од  1. јануара 2013. 
године редовно плаћа текуће обавезе.

Члан 6.

Пореском обвезнику који изврши уплату главног 
пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате.

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће 
обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. године, 
а преостала камата по истеку 2014.године.

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа 
текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог 
полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку 
другог полугодишта 2013. године.

Отпис камате, као и обавезе из става 1.2 и 3. овог 
члана, врши надлежни орган по службеној дужности.

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. 
године као неизмирену обавезу имао само камату, а који 
до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за 
новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по 
службеној дужности отписује камату.
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Члан 7.

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског 
дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, главни порески 
дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у складу са 
прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију, 
на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју 
текућу обавезу. 

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног 
пореског дуга на рате не измири текућу обавезу или рату, надлежни 
орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису 
који уређује порески поступак и пореску администрацију. 

Члан 8.

Порески обвезници из члана 6. става 2. и 3. ове одлуке стичу 
право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, без 
средстава обезбеђења, и то:

- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески 

обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе.

Члан 9.

Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, 
надлежни орган отписаће камату и:

- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по 

основу једнократне пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се 

води код надлежног органа.
Пореском обвезнику који на дан 31.октобра 2012.године као 

неизмирену обавезу имао само камату, а који нема текуће обавезе, 
надлежни орган по службеној дужности отписује камату.

Члан 10.

У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода 
мировања главног пореског дуга, прекида се застарелост права 
на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање 
пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.

За период мировања главног пореског дуга продужава се рок 
апсолутне застарелости тог дуга.

Члан 11.

На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган 
прекида поступке принудне наплате.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-675/2012-I                                                                                
Дана:26.децембра 2012.године           Председник,
И н ђ и ј а                            Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07) и члана  100.  Статута општине Инђија 
(„Сл.лист општина Срема“, бр.16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист 
општине Инђија“, бр.1/12 и 7/12)

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 
26.децембра 2012.године, донела је 

О Д Л У К У                                                                                                            
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ 

ДУГОРОЧНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ 

ОХРИД (РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)

I

Братиме се и успостављају дугорочну сардњу општина 
Инђија(Република Србија) и општина Охрид(Република 
Македонија).

II

Овлашћује се Председник општине Инђија да у име 
Општине Инђија потпише са председником општине 
Охрид , Споразум о братимљењу и сарадњи , који је 
саставни део ове Одлуке.

III

За реализацију ове Одлуке обезбедиће се средства у 
буџету Општине Инђија.

IV

Ову Одлуку доставити на сагласност  Влади Републике 
Србије.

По прибављању сагланости Владе Републике Србије,  
Споразум из тачке II ове Одлуке објавити у  „Службеном  
листу  општине Инђија“.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу  општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
Број:93-2/2012-I                                                          Председник,
Дана:26.децембра 2012.године                                                                                                
И н ђ и ј а                       Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6.  Закона  о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 77.  Закона о култури („Сл.
гласник РС“, број 72/09) и члана 37. став 1 тачка 6. Статута  општине 
Инђија Статута општине Инђија („Службени лист општина Срема“, 
број 16/08, 23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“ број 1/12 
и 7/12),

Скупштина општине на седници одржаној 26.децембра 2012. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У                                                                                                           
О СУФИНАНСИРАЊУ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА  ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА КАО 
ДРУГОГ СУБЈЕКТА У КУЛТУРИ

I

Привредном друштву за извођачке и продуцентске делатности, 
маркетинг и услуге ИТАКА  АРТ  ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА 
Војводе Степе 40/А, (у даљем тексту: ИТАКА АРТ  ЦЕНТАР ДОО 
ИНЂИЈА), суфинансираће се текући расходи и издаци у 2013. 
години,  као другом субјекту у култури који својим програмима 
трајније задовољава културне потребе грађана на територији 
општине Инђија.
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II

Средства за суфинансирање текућих расхода и 
издатака одобравају се, у зависности од стопе извршења 
буџета, у износу до 3.150.000,00 динара (словима:  
тримилионастопедесетхиљададинара), и иста ће се 
обезбедити у буџету општине Инђија за 2013. годину.

III

Овлашћује се Председник општине да са ИТАКА АРТ  
ЦЕНТРОМ ДОО ИНЂИЈА закључи уговор о суфинансирању 
текућих расхода и издатака за 2013. годину.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА 
Број:40-676/2012-I                  П р е д с е д н и к,
Дана:26.децембра 2012.године                                             
И н ђ и ј а                        Александар 

Ковачевић,с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/2007), члана 
90. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник  РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС 
и 24/2011),  члана 15. став 1. тачка 8. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 16/2008,  23/2008, 
4/2010 и „Службени лист општине Инђија“ бр.1/12) и члана 
80. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
општина Срема“, бр. 15/2010, 21/2010 и 30/2011)

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
26.децембра 2012.год., донела је 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ

А  Програм  уређивања грађевинског земљишта

•  Увод
Земљиште за које се доноси програм обухваћено је 

границама грађевинских реона утврђених ГП-ом за град 
Инђију, регулационим плановима за насеља Бешка, Нови 
Карловци, Љуково, Чортановци, Марадик, Крчедин, Нови 
Сланкамен и Јарковци и просторним планом општине Инђија 
за остала насељена места.

Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати у закуп у 
складу са урбанистичким плановима и овим програмом.

Изузетно се може отуђити и дати и земљиште које није 
обухваћено овим програмом, под условом да се не ремети 
извршење овог програма, у ком случају крајни корисник 
сноси и додатне трошкове.

• Подела
А.1. Уређивање грађевинског земљишта за објекте 

колективног  становања и  пословне  објекте
А.2.Уређивање грађевинског земљишта за изградњу 

индустријских објеката и објеката мале привреде
А.3.Уређивање грађевинског земљишта за индивидуалну 

стамбену изградњу

А.4. Остале активности везане за грађевинско земљиште

•Извори прихода
  Табела 1. Уређивање грађевинског земљишта – Извори 

прихода
• Евиденција трошкова
Трошкови уређивања грађевинског земљишта у овом програму 

утврђују се на основу тржишних услова у месецу новембру 2011. 
године.

 За уређивање грађевинског земљишта на појединим локацијама 
и блоковима према овом Програму могу бити садржани следећи 
трошкови:

- Трошкови припремања грађевинског земљишта;
-  Трошкови опремања грађевинског земљишта
Земљиште на посебним локацијама може се отуђити и  дати у 

закуп (утврдити већу  почетну цену за лицитацију) по ценама већим 
од стварно остварених трошкова уређивања за проценат, који утврди 
Управни одбор Дирекције.

• Трошкови припремања грађевинског земљишта
• Почетни трошкови, утврђују се на основу зоне у којој се 

предметни блок, део блока, локација или парцела налази;
• Припремни  радови, обухватају  трошкове  израде  

урбанистичких  планова, геодетских подлога, геомеханичких 
испитивања, деобних нацрта, главних пројеката инфраструктуре, 
студија и других припремних радова ако се јаве;

- Трошкови регулисања станарских права;
- Трошкови регулисања власничких права;
- Трошкови припреме и санације терена;
- Законске обавезе;
- Трошкови организације и припреме.
- Трошкови опремања грађевинског земљишта
• Изградњу саобраћајница, паркинга и одвођење атмосферских 

вода;
- Изградњу водоводне и хидрантске мреже;
- Изградњу канализационе мреже;
- Изградњу електроенергетских објеката и јавне расвете;
- Изградњу извора топлотне енергије (топлана, котларница, 

гасне мреже и сл.)
- Изградњу ТТ мреже;
- Уређивање блоковских зелених површина;
- Законске обавезе;
- Трошкови организације, припреме и надзора.

А.1. Уређивање грађевинског земљишта за објекте 
колективног становања и пословне објекте

1. Инђија Блок 43
1.1. Вршење припремних радњи у циљу реализације блока.

3 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
• Извори прихода 

 
 Опис Износ (дин)
1. Део накнаде за коришћење грађевинског земљишта  

25% 20.000.000,00
Средства остварена од отуђења грађевинског 
земљишта и накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта: 

 Југоисточна радна зона Инђија 20.000.000,00
 Североисточна радна зона Инђија 100.000.000,00
 Блок 38 Инђија 10.000.000,00
 Блок 43 Инђија 10.000.000,00
 Блок 3 Инђија 5.000.000,00
 Стамбени блок Љуково 5.000.000,00
 Блок 42 Инђија 10.000.000,00
 Блок 44 Инђија 10.000.000,00
 Блок 28 Инђија 5.000.000,00

2. 

 Комплекси у атару 50.000.000,00
  Потраживања доспела у 2012. години 50.000.000,00
3. Средства остварена по посебном програму за 

технолошки парк-„ИТ Парк“ у Инђији, друга фаза   50.000.000,00
4. Накнада за уређивање грађевинског земљишта код 

изградње и легализације објеката   40.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ: 385.000.000,00

 
 
   Табела 1. Уређивање грађевинског земљишта – Извори прихода 

 
• Евиденција трошкова 

 
 

Трошкови уређивања грађевинског земљишта у овом програму утврђују се 
на основу тржишних услова у месецу новембру 2011. године. 

 За уређивање грађевинског земљишта на појединим локацијама и 
блоковима према овом Програму могу бити садржани следећи трошкови: 

 
 Трошкови припремања грађевинског земљишта; 

 
 Трошкови опремања грађевинског земљишта 

 
 

Земљиште на посебним локацијама може се отуђити и  дати у закуп 
(утврдити већу  почетну цену за лицитацију) по ценама већим од стварно 
остварених трошкова уређивања за проценат, који утврди Управни одбор 
Дирекције. 
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1.2. Изградња инфраструктуре за СПЦ “Гаврић” локација Југ 

Богдана.
2. Инђија Блок 44
2.1.Вршење припремних радњи у циљу реализације II фазе блока.
2.2. Изградња инфраструктуре за реализацију II фазе блока.
3. Инђија Блок 3
3.1. Вршење припремних радњи у циљу уређивања 

грађевинског земљишта и јавног паркиралишта ради изградње 
бањског комплекса.

3.2. Уређење локације келтског насеља
3.3. Регулисање имовинско правних односа
4. Инђија Блок 42
4.1. Вршење припремних радњи у циљу реализације II и III фазе 

блока, локација „Бонкомерц“ у улици Југ Богдановој.
4.2. Вршење припремних радњи у циљу реализације локације 

„Крзнара“.
5. Инђија Блок 4 и 19
5.1. Регулисање имовинско-правних односа за део блока.
5.2. Вршење припремних радњи у циљу реализације II фазе 

блокова.
5.3. Изградња инфраструктуре за изградњу спортске хале и 

уређивања партера око хале.
6. Инђија Блок 21
6.1.  Изградња инфраструктуре за изградњу основне школе и 

предшколске установе.
7. Инђија Блок 49 (Карађорђева)
7.1. Изградња инфраструктуре за изградњу објеката за децу са 

посебним потребама.
8. Јарковци
8.1.Израда инвестиционо техничке документације и изградња 

инфраструктуре за потребе рекреативно-наставног центра, школе у 
природи  

8.2. Уређивање језера
9. Комплекси у атару - Инђија 
9.1.Регулисање имовинско-правних односа за део технолошког 

парка „IT Park Inđija“.
9.2.Вршење припремних радњи у циљу реализације 

појединачних комплекса.
А.2. Уређивање грађевинског земљишта за изградњу 

индустријских објеката  и објеката мале привреде
1. Инђија Североисточна радна зона 
1.2. Извођење радова за уређивање делова индустријске 

зоне у складу са захтевима инвеститора, изградња инфраструктуре 
(саобраћајница, електроенергетских објеката, водовода, фекалне 
канализације, кишне канализације, јавне расвете,...), за потребе 
локација „ИТ парк“, „Tradeunique“, „Versil legno“, „Металцинкара“, 
и других инвеститора.

1.3.Изградња инфраструктуре за V фазу локације “Пинцова 
бара”, уређење ретензије.

1.4.Изградња јавне расвете дуж пута Р-109 
1.5.Извођење радова на уређивању комплекса у атару који се 

наслањају на комуналну инфраструктуру североисточне радне зоне.
2. Инђија Југоисточна радна зона 
2.1.Изградња јавне расвете дуж дела обилазнице.
2.2.Изградња коловоза од М22-1 до магистралне пруге и 

водозахвата (део јужне обилазнице) 
2.3.Изградња дела сервисних саобраћајница-тротоара II фаза. 
3. Бешка радна зона 
3.1.Изградња недостајуће инфраструктуре - трафо станице, 

гасне МРС и водоводна мрежа.
4. Љуково радна зона 

4.1.  Изградња недостајуће инфраструктуре за реализацију II 
фазе зоне.   

5. Остала насељена места радне зоне
5.1. Изградња инфраструктуре према захтевима нових 

инвеститора (индустријски објекат у Н.Сланкамену,...) и у складу 
са захтевима потенцијалних инвеститора биће могуће обезбедити и 
опремити локације у радним зонама насељених места.  

6. Комплекси у атару (уз североисточну радну зону)
6.1.  Вршење припремних радњи у циљу реализације 

комплекса TQ, ГРУНДФОС, ИТ ПАРК I фаза, ...
7. Остали комплекси у атару 
7.1. Уређивање комплекса у атару за које су урађени и усвојени 

одговарајући урбанистички планови по захтеву и динамици 
заинтересованих инвеститора.  

А.3. Уређивање грађевинског земљишта за индивидуалну 
стамбену изградњу

1. Инђија Блок 18
1.1. Регулисање преосталих власничких права у циљу 

прибављања земљишта за  реализацију Блока,
1.2.  Изградња припадајуће инфраструктуре за прву фазу 

блока. 
2. Инђија Блок 20/1, 21/1 и 23/1
2.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у складу са 

приливом средстава од легализације објеката
3. Инђија Блок 72
3.1.  Изградња недостајуће инфраструктуре у стамбеној 

улици
4. Бешка Блок 37
4.1.  Изградња инфраструктуре за реализацију I фазе Блока
5. Бешка Остали блокови 
5.1.  Изградња недостајуће инфраструктуре.
6. Љуково Блок 17
6.1. Изграда инвестиционо-техничке докуметације за 

инфраструктуру блока,
6.2.  Изградња инфраструктуре за II фазу Блока.
7. Инђија Блок 9/1
7.1.  Регулисање преосталих власничких права у циљу 

прибављања земљишта за  реализацију улице Бранка Ћопића
А.4. Остале активности везане за грађевинско земљиште
1. Просторно планска и инвестициона документација
1.1. Финансирање и расписивање конкурса за уређивање потеза 

уз инђијски канал од улице Соње Маринковић до спортске хале 
1.2.  Израда Регулационог плана за блок 57 у Инђији
1.3.  Израда Регулационог плана Блока 28 у Инђији
1.4.  Израда Регулационог плана Блока 26 у Инђији
1.5.  Израда Регулационог плана Блока 27 у Инђији
1.6.  Израда идејних и главних пројеката свих врста 

саобраћајница
• обилазница око Инђије (М22-1 и Р-109) у дужини од око 10км 

по деоницама
• индустријске саобраћајнице у североисточној радној зони у 

Инђији у дужини око 15км по фазама
• локални пут Инђија-Бешка у дужини од 6км
• реконструкција улице Српскоцрквене у Инђији
• реконструкција ужег дела центра насеља Љуково
• реконструкција раскрснице улица Змај Јовина, Горчилова и 

Душка Радовића у Инђији, веза улице Горчилове и Л-22 и раскрснице 
улица Горчилова и Новосадски пут у Инђији

• реконструкција локалног пута Л-9 од Р-109 до Јарковаца
• реконструкција локалног пута Л-18 (Стари Сланкамен-

Сурдук),
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• реконструкција Трга испред дома културе у Бешки
• израда Главних пројеката за изградњу бициклистичких стаза 

у насељу Инђија
1.7. Израда идејних и главних пројеката хидротехничких 

објеката (водовод, канализација, кишна канализација и слично)
• изградња напојног водовода у индустријским улицама у 

североисточној радној зони у дужини око 15км по фазама у Инђији
• изградња колектора фекалне канализације у индустријским 

улицама у североисточној радној зони у дужини око 5км по фазама 
у Инђији

• изградња колектора кишне канализације у индустријским 
улицама у североисточној радној зони у дужини око 5км по фазама 
у Инђији

• изградња главног колектора кишне канализације у 
североисточној радној зони до потока «патка» у Инђији

• ревизија идејног пројекта атмосферске канализације насеља 
Инђија

• израда идејног пројекта регионалног пречистача отпадних 
вода (Инђија - Стара Пазова) учешће

• израда идејних и главних пројеката уређивања – реконструкције 
улице Војводе Степе у Инђији први део

• израда Главних пројеката решавања проблема одвода 
атмосферских вода на критичним локацијама у насељу Инђија и 
насељеним местима

1.8.Израда идејних и главних пројеката електроенергетских 
објеката 

1.9.Израда Главног пројекта затвореног базена у блоку бр.1 у 
Инђији

1.10. Израда Архитектонско-урбанистичког решења и Главног 
пројекта реконструкције улице Војводе Степе 1. део,  Трга Слободе 
и централног градског парка

1.11 Израда Главног пројекта подземне гараже у центру Инђије
2.Остали трошкови везани за грађевинско земљиште
2.1.Откуп - депоседирање земљишта по посебном програму 

у грађевинским реонима  насељених места и делова комплекса 
који се наслањају на грађевинске реоне,   а у циљу будућег развоја 
насеља - општине.  
ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

А Програма уређивања грађевинског земљишта

А.1. Колективно становање и пословни објекти
Напомена:
Трошкове по позицијама Програма А.1.1.2. и А.1.2.2. обезбедиће 

инвеститор-власник локације (инвеститор изградње за тржиште), 
обзиром да се уз исте налази инфраструктура у складу са месним 
условима.  

Изградња инфраструктуре на самим локацијама (парцелама) 
вршиће се о трошку и у режији власника локација-инвеститора.
ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
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ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
 
А Програма уређивања грађевинског земљишта 

А.1. Колективно становање и пословни објекти 
 
1. Инђија Блок 43 

 
1.1. Вршење припремних радњи у циљу реализације блока 3.000.000,00

 1.2. Изградња инфраструктуре за СПЦ "Гаврић" локација 
Југ Богдана 5.000.000,00

 Укупно :  8.000.000,00
2. Инђија Блок 44 

 
2.1. Вршење припремних радњи у циљу реализације II фазе  
блока 

3.000.000,00

 2.2. Изградња инфраструктуре за реализацију II фазе блока 5.000.000,00
 Укупно :  8.000.000,00
3. Инђија Блок 3 
 3.1. Вршење припремних радњи у циљу уређивања 

грађевинског земљишта и јавног паркиралишта ради 
изградње спортско рекреативног-центра савременог типа и 
осталих садржаја који могу да се граде у централним 
блоковима и спортско-рекреативним зонама 
 

10.000.000,00

 3.2. Уређење локације келтског насеља 
3.3. Регулисање имовинско правних односа 

3.000.000,00
2.000.000,00

 Укупно :  15.000.000,00
4. Инђија Блок 42 
 4.1. и 4.2. Вршење припремних радњи у циљу реализације 

блока 5.000.000,00

 Укупно : 5.000.000,00
5. Инђија Блок 4 и 19 
 5.1. Регулисање имовинско-правних односа за део блока  500.000,00
 5.2. Вршење припремних радњи у циљу реализације прве 

фазе блока 500.000,00

 5.3. Изградња инфраструктуре за изградњу спортске хале, 
паркиралишта, платоа исл. 55.000.000,00

 Укупно : 56.000.000,00
6. Инђија Блок 21 
 6.1. Изградња инфраструктуре за изградњу основне школе 

и предшколске установе 5.000.000,00
 Укупно : 5.000.000,00
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7. Инђија Блок 49 (Карађорђева) 
 7.1. Изградња инфраструктуре за изградњу објеката за децу 

са посебним потребама и локација „Укус“ 5.000.000,00
 Укупно : 5.000.000,00

8. Јарковци 
 8.1. Израда инвестиционо техничке документације и 

изградња инфраструктуре за потребе рекреативно-
наставног центра, школе у природи 

10.000.000,00

 8.2. Уређивање језера 5.000.000,00
 Укупно : 15.000.000,00
 

9. 
 
Инђија Комплекси у атару 

  
9.1. Регулисање имовинско-правних односа за део 
технолошког парка – „IT Park Inđija“. 
9.2. Вршење припремних радњи у циљу реализације 
комплекса. 

5.000.000,00

10.000.000,00

   
 Укупно : 15.000.000,00

Укупно А.1. 132.000.000,00
            
 
 
 

 Напомена: 
Трошкове по позицијама Програма А.1.1.2. и А.1.2.2. обезбедиће 

инвеститор-власник локације (инвеститор изградње за тржиште), обзиром да се 
уз исте налази инфраструктура у складу са месним условима.   

Изградња инфраструктуре на самим локацијама (парцелама) вршиће се о 
трошку и у режији власника локација-инвеститора. 
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ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
 
 
А.2. Индустријски објекти и мала привреда 
 
 Опис Износ
1. Инђија Североисточна радна зона 
  

1.1. Извођење радова за уређивање делова индустријске зоне 
у складу са захтевима инвеститора, изградња 
инфраструктуре (саобраћајница, електроенергетских 
објеката, водовода, фекалне канализације, кишне 
канализације, јавне расвете,...), за потребе локација „ИТ 
парк“, „Tradeunique“, „Versil legno“, „Металцинкара“, и 
других инвеститора. 
 

1.2. Изградња инфраструктуре за V фазу локације "Пинцова 
бара", уређење ретензије. 

 
1.3. Изградња јавне расвете дуж пута Р-109  

 
1.4. Извођење радова на уређивању комплекса у атару који се 

наслањају на комуналну инфраструктуру североисточне 
радне зоне. 

 

45.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

 Укупно : 70.000.000,00
2. Инђија Југоисточна радна зона 
 2.1. Изградња јавне расвете дуж дела обилазнице 5.000.000,00
 2.2. Изградња коловоза од М22-1 од магистралне пруге и 

водозахвата-део јужне обилазнице, учешће 10.000.000,00
 2.3. Изградња дела сервисних саобраћајница и тротоара друга 

фаза 
5.000.000,00

 
 Укупно : 20.000.000,00
3. Бешка радна зона 
 3.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у зони 5.000.000,00
 Укупно : 5.000.000,00
4. Љуково радна зона 
 4.1. Израда недостајуће инфраструктуре за другу фазу зоне  4.000.000,00
 Укупно : 4.000.000,00
5. Остала насељена места радне зоне 
 5.1. Изградња инфраструктуре по захтеву инвеститора 

индустријских објеката у Н.Сланкамену  10.000.000,00
 Укупно : 10.000.000,00
6. Комплекси у атару (уз североисточну радну зону) 
 6.1. Вршење припремних радњи у циљу реализације 

комплекса TQ, ГРУНДФОС, ИТ ПАРК I фаза, ... 10.000.000,00
 Укупно : 10.000.000,00
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7. Остали комплекси у атару  
  
 7.1. Изградња инфраструктуре за остале комплексе у атару по 

захтеву осталих заинтересованих инвеститора 25.000.000,00
 Укупно : 25.000.000,00

Укупно А.2. 144.000.000,00
 

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

А.3. Индивидуално становање 
  
                                                                                   

 Опис Износ
1. Инђија Блок 18 
 1.1. Регулисање преосталих власничких правa експропријација, 

изузимање, купопродаја  земљишта, дугогодишњи засади и 
усеви 1.000.000,00

 1.2. Изградња инфраструктуре у делу улице у дужини од 100 м 2.000.000,00
 Укупно : 3.000.000,00
2.  Инђија Блок 20/1, 21/1 и 23/1 
 2.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у складу 

     са приливом средстава од легализације објеката 6.000.000,00
 Укупно : 6.000.000,00
3. Инђија Блок 72 
 3.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у стамбеној улици 8.000.000,00
 Укупно : 8.000.000,00
4. Бешка Блок 37 
 4.1. Изградња инфраструктуре прве фазе Блока 3.000.000,00
 Укупно : 3.000.000,00
5. Бешка Остали блокови 
 5.1. Изградња коловоза у улици Мике Антића у складу са  

     приливом средстава од легализације објеката 2.000.000,00
 Укупно : 2.000.000,00
6. Љуково Стамбени блок 
 6.1. Израда главних пројеката инфраструктуре за Блок 1.000.000,00
 6.2. Изградња инфраструктуре за II фазу Блока 4.000.000,00
 Укупно : 5.000.000,00
7. Инђија Блок 9/1 
 7.1. Регулисање преосталих власничких права у циљу 

прибављања земљишта за  реализацију улице Бранка Ћопића 2.000.000,00
 Укупно : 2.000.000,00
Укупно А.3. 29.000.000,00
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ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

А.3. Индивидуално становање
ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

А.4.  Остале активности везане за грађевинско земљиште
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
А Програма: Уређивања грађевинског земљишта

- Напомена:
Уређивање грађевинског земљишта за потребе индивидуалног 

становања и остале потребе вршиће се у складу са регулационим - 
урбанистичким плановима по динамици како се за то укаже потреба, 
односно стекну услови за препарцелацију и комунално уређивање 
земљишта, а на основу одлука УО. 

Због специфичности вођења поступка експропријације, 

купопродаје  и изузимања земљишта (регулисања власничких права) 
са сигурношћу се може рачунати да 50%  планираних издатака по 
овом Програму оствариће се у више фаза, тј. година.

Током реализације овог Програма тећи ће и поступак 
легализације бесправно изграђених објеката на територији општине 
Инђија. Сходно приливу средстава од легализације вршиће се 
изградња недостајуће инфраструктуре у појединим насељима, 
деловима насеља или локацијама. Изградња инфраструктуре биће 
условљена средствима оствареним од легализације.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:35-136/2012-I                                                               Председник,
Дана:26.децембра 2012.године
У Инђији                                                        Александар Ковачевић,с.р.

255

На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008, 23/08  и 4/10), 

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној 26. 
децембра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА  ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА Ј.П.  ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Дирекције за изградњу 
општине Инђија Ј.П. за 2013. годину, број:06-20/2012-3,  који је донео 
Управни одбор Дирекције  на седници одржаној 04.децембра 2012. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-29/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године 
И н ђ и ј а              Александар Ковачевић,с.р.

256

На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  („Службени 
лист општина Срема“, број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. 2012.
године, донела је 

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

РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2012. 
ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ребаланса финансијског 
плана за  2012. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија, коју је донео Управни одбор овог Предузећа 
на седници одржаној 30.новембра  2012. године, под бројем 3177.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 
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7. Остали комплекси у атару  
  
 7.1. Изградња инфраструктуре за остале комплексе у атару по 

захтеву осталих заинтересованих инвеститора 25.000.000,00
 Укупно : 25.000.000,00

Укупно А.2. 144.000.000,00
 

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

А.3. Индивидуално становање 
  
                                                                                   

 Опис Износ
1. Инђија Блок 18 
 1.1. Регулисање преосталих власничких правa експропријација, 

изузимање, купопродаја  земљишта, дугогодишњи засади и 
усеви 1.000.000,00

 1.2. Изградња инфраструктуре у делу улице у дужини од 100 м 2.000.000,00
 Укупно : 3.000.000,00
2.  Инђија Блок 20/1, 21/1 и 23/1 
 2.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у складу 

     са приливом средстава од легализације објеката 6.000.000,00
 Укупно : 6.000.000,00
3. Инђија Блок 72 
 3.1. Изградња недостајуће инфраструктуре у стамбеној улици 8.000.000,00
 Укупно : 8.000.000,00
4. Бешка Блок 37 
 4.1. Изградња инфраструктуре прве фазе Блока 3.000.000,00
 Укупно : 3.000.000,00
5. Бешка Остали блокови 
 5.1. Изградња коловоза у улици Мике Антића у складу са  

     приливом средстава од легализације објеката 2.000.000,00
 Укупно : 2.000.000,00
6. Љуково Стамбени блок 
 6.1. Израда главних пројеката инфраструктуре за Блок 1.000.000,00
 6.2. Изградња инфраструктуре за II фазу Блока 4.000.000,00
 Укупно : 5.000.000,00
7. Инђија Блок 9/1 
 7.1. Регулисање преосталих власничких права у циљу 

прибављања земљишта за  реализацију улице Бранка Ћопића 2.000.000,00
 Укупно : 2.000.000,00
Укупно А.3. 29.000.000,00
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ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
 
А.4.  Остале активности везане за грађевинско земљиште 
 
 

 Опис Износ
1. Просторно планска и пројектна документација 
 1.1. Финансирање и расписивање конкурса за уређивање 

потеза уз инђијски канал од улице Соње Маринковић и блока 3 
у Инђији 

5.000.000,00

 1.2. Израда Регулационог плана за блок 57 у Инђији 2.000.000,00
 1.3. Израда Регулационог плана за блок 28 у Инђији 2.000.000,00
 1.4. Израда Регулационог плана за блок 26 у Инђији 2.000.000,00
 1.5. Израда Регулационог плана за блок 27 у Инђији 2.000.000,00
 1.6. Израда идејних решења и главних пројеката свих врста 

саобраћајница и планова регулације саобраћаја за насељена 
места општине Инђија 

12.000.000,00

 1.7. Израда идејних и главних пројеката хидротехничких 
објеката 

10.000.000,00

 1.8. Израда идејних и главних пројеката електроенергетских 
објеката 

5.000.000,00

 1.9. Израда Главног пројекта затвореног базена у блоку бр.1 у 
Инђији 

5.000.000,00

 1.10 Израда Архитектонско-урбанистичког решења и Главног 
пројекта реконструкције улице Војводе Степе 1. део,  Трга 
Слободе и централног градског парка 

3.000.000,00

 1.11 Израда Главног пројекта подземне гараже у центру Инђије 5.000.000,00
 Укупно : 53.000.000,00

2. Остали трошкови везано за грађевинско земљиште 
 2.1.Купопродаја, експропријација, изузимање  земљишта по 

посебном програму у грађевинским реонима насељених места 
и делова комплекса који се наслањају на грађевинске реоне, а у 
циљу будућег развоја насеља-општине 1.000.000,00

 Укупно : 1.000.000,00
Укупно А.4. 54.000.000,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

А Програма: Уређивања грађевинског земљишта 
 
                                                                                          
Опис Износ (дин)

А.1. Колективно становање и пословни објекти 132.000.000,00

А.2. Индустријски објекти и мала привреда 144.000.000,00

А.3. Индивидуално становање 29.000.000,00

А.4. Остале активности везане за грађевинско  
     земљиште 54.000.000,00

Укупно А Програм 359.000.000,00
              
                                                                                  

 Напомена: 
 

Уређивање грађевинског земљишта за потребе индивидуалног становања 
и остале потребе вршиће се у складу са регулационим - урбанистичким 
плановима по динамици како се за то укаже потреба, односно стекну услови за 
препарцелацију и комунално уређивање земљишта, а на основу одлука УО.  
       Због специфичности вођења поступка експропријације, купопродаје  и 
изузимања земљишта (регулисања власничких права) са сигурношћу се може 
рачунати да 50%  планираних издатака по овом Програму оствариће се у више 
фаза, тј. година. 
 
      Током реализације овог Програма тећи ће и поступак легализације 
бесправно изграђених објеката на територији општине Инђија. Сходно приливу 
средстава од легализације вршиће се изградња недостајуће инфраструктуре у 
појединим насељима, деловима насеља или локацијама. Изградња 
инфраструктуре биће условљена средствима оствареним од легализације. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 
Број:35-136/2012-I                                                                  Председник, 
Дана:26.децембра 2012.године 
У Инђији                                                                       Александар Ковачевић,с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-30/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26.децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија  („Службени  
лист  општина  Срема“, број:16/2008, 23/2008 и  4/2010и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                          
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ 
KОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Годишњи програма рада и пословања 
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија за 2013. годину, који је донео 
Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија на седници 
одржаној 30.новембра 2012.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-31/2012-I               П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  („Службени 
лист општина Срема“, број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ИНГАС“ ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Програм пословања за 2013.годину Јавног 
предузећа „ИНГАС“ Инђија, број 2186/1,који је донео Управни одбор 
овог предузећа на седници одржаној 29. новембра  2012. године. 

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-32/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26.децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                            Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија  („Службени  
лист  општина  Срема“, број:16/2008, 23/2008 и  4/2010и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                          
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ 
KОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА 

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија за 2013. годину,број 
2914, који је донео Управни одбор Предузећа  на седници одржаној 
10. децембра 2012.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-33/2012-I                              П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                              Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија  („Службени  
лист  општина  Срема“, број:16/2008, 23/2008 и  4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                          
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ 
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА 

„ИНГРИН“ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања  Јавног предузећа  
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ 
Инђија за 2013. годину број:478/2012, који је донео Управни одбор 
овог Предузећа  на седници одржаној 14. децембра 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-34/2012-I               П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а              Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  („Службени 
лист општина Срема“,рој:16/2008, 23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана, 26. 
децембра 2012. године, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РТИ“ ИНЂИЈА ЗА 

2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на План рада Јавног предузећа за 
информисање „Радио телевизија Инђија“ Инђија за 2013. годину, 
који је донео Управни одбор ЈП за информисање „РТИ“ Инђија   на 
седници одржаној 13. децембра 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-35/2012-I               П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                          Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ РАДА ЗА 

2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“  
ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Програм рада за 2013.годину Центра за 
социјални рад „Дунав“ Инђија који је донео Управни одбор Центра 
за социјални рад на седници одржаној  дана  22.новембра  2012.
године под бројем 02-55100-2139/2012.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:551-3/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада за 2013.годину 
Установе „Спортски центар“ Инђија,број:197/2012 који је донео 
Управни одбор Установе на седници одржаној 29.новембра  2012.
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине  Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:066-10/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26.децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008, 23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 26. 
децембра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план  
Установе „Културни центар“ Инђија за 2013. годину, који је донео 
Управни одбор Установе на седници одржаној 03. децембра  2012. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-8/2012-I                 П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а             Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008,23/2008 и 4/2010), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана, 26. 
децембра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТКЕ „ДР 
ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2013. годину, које је 
донео Управни одбор Народне библиотеке на седници одржаној 
13.децембра 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:630-4/2012-I                  П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.

266
На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  („Службени 

лист општина Срема“, број:16/2008, 23/08 и 4/2010), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 

2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД -МИКА ПАВЛОВИЋ“ 
ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ  

I

Даје се сагласност на Финансијски план Дома здравља „Др 
Милорад – Мика Павловић“ Инђија за 2013. годину у делу за који 
се средства  обезбеђују  у Буџету општине Инђија, број 01-2444/8, 
који је донео Управни одбор Дома здравља на  седници одржаној 17. 
децембра 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-9/2012-I                       П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008, 23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12 ), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске установе 
„Бошко Буха“ Инђија за 2013. годину, број:01-402-380/12, који је 
донео Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 
14. децембра  2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:60-11/2012-I            П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а              Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008, 23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12 ), 

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној дана:26.
децембра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на План рада Туристичке организације 
општине Инђија за 2013.годину са финансијским планом  број 332-
01-110/12, који је донео Управни одбор Туристичке организације на 
седници одржаној 03. децемба 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:332-104/2012-I                П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА И ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ИТ ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ ДОО ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и пословања 
са финансисјким планом „Агенције за ИТ, ГИС и комуникације 
општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2013. годину, коју је доно директор 
Агенције на седници одржаној 28.новембра  2012. године, под 
бројем Р-28/2012.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:023-36/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА 
2013. ГОДИНУ „АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ ДОО ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Пословни план за 2013.годину „Агенције 
за економски развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија, број 108/2012 
који је донео директор Агенције дана  28.новембра  2012.године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-37/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26.децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута општине Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/08, 23/08,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија, бр.1/12 и 7/12), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 
2012.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПОСЛОВНИ ПЛАН 
ЗА 2013. ГОДИНУ „АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ ДОО ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Пословни план за 2013.годину „Агенције за 
рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија који је донео директор 
Агенције дана 26.новембра 2012.године под бројем 216/2012.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине  Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-38/2012-I                     П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                                 Александар Ковачевић,с.р.
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На  основу  члана   37.   Статута  општине  Инђија  («Службени 
лист општина Срема», број:16/2008, 23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12 ), 

Скупштина   општине   Инђија   на   седници   одржаној дана:26. 
децембра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                                                                            
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА 

2013. ГОДИНУ „ ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 
ИНЂИЈА“ Д.О.О. ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Пословни план за 2013. годину „Пословно 
образовног центра Инђија“ д.о.о. Инђија, број:079, који је донео 
вршилац дужности директора „Пословно образовног центра 
Инђија“ дана 29.новембра 2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-10/2012-I                       П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра 2012. године 
И н ђ и ј а                         Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3. Статута општине Инђија  („Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/2010и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12),  и члана 27. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, број 
36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИНЂИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Инђија 
за 2013. годину,број:430/2012, који је усвојио Савет Месне заједнице 
Инђија на седници одржаној 30.новембра 2012. године, у тексту како 
је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-58/2012-I        П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија  
(„Службени лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008,4/2010 и 
„Службени лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12),  и члана 27. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, 
број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧОРТАНОВЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ
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I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Чортановци за 2013. годину, број:176, који је донео Савет Месне 
заједнице Чортановци на седници одржаној 05.новембра 2012. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-59/2012-I  П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а             Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.Статута општине Инђија ( „Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008, 4/2010 и „Службени лист 
општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. став 3. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општина Срема“, број 36/2008),

Скупштина   општине   Инђија   на   седници   одржаној  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРАДИК ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Марадик за 2013. годину,број128/2012, који је усвојио Савет Месне 
заједнице Марадик на седници одржаној 20.новемра 2012. године, у 
тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:023-60/2012-I                                                      П р е д с е д н и к, 

Дана:26.децембра 2012. године                                                                         
Инђија                                           Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/2010и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, број 
36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШКА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Бешка 
за 2013. годину,број 238/12 који је усвојио Савет Месне заједнице 
Бешка на седници одржаној 17. децембра 2012. године, у тексту како 
је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-61/2012-I          П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3. Статута општине Инђија  („Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/2010и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12),  и члана 27. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, број 
36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРЧЕДИН ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Крчедин за 2013. годину,број:220-1/12 који је донео Савет Месне 
заједнице Крчедин на седници одржаној 31.октобра 2012. године, у 
тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-62/2012-I                    П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а   Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија  
(„Службени лист општина Срема“,број 16/2008, 23/2008 и 4/2010 
2010 и „Службени лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ СЛАНКАМЕН ЗА 2013. 
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Стари Сланкамен за 2013. годину,број 01-51/2012, који је донео 
Савет Месне заједнице Стари Сланкамен на седници одржаној 13. 
децембра 2012. године, у тексту како је дато у материјалу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општина Срема“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-63/2012-I          П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а                     Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија ( „Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. став 3. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општина Срема“, број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАРКОВЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Јарковци  за 2013. годину,број 15/2012 који је донео Савет Месне 
заједнице Јарковци  на седници одржаној 14.децембра 2012. године, 
у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-64/2012-I         П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а               Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија ( „Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008,4/10 и „Службени лист 
општине Инђија бр.1/12 и 7/12),  и члана 27. став 3. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист општина Срема“, број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУКОВО ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Љуково  за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице Љуково 
на седници одржаној 17. децембра 2012. године, у тексту како је дато 
у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општина Срема“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-65/2012-I               П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а                        Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/20102010 и 
„Службени лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. став 3. 
Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, 
број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 

децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КАРЛОВЦИ ЗА 2013. 
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Нови 
Карловци за 2013. годину,број 29/2012 који је усвојио Савет Месне 
заједнице Инђија на седници одржаној 20.новембра 2012. године, у 
тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-66/2012-I           П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,.
И н ђ и ј а                  Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/2010 и „Службени 
лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист општина Срема“, број 
36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана  26. 
децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ СЛАНКАМЕН ЗА 2013. 
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Нови 
Сланкамен за 2013. годину,број 74/12 који је донео Савет Месне 
заједнице Нови Сланкамен на седници одржаној 14. децембра 2012. 
године, у тексту како је дато у материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-67/2012-I           П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 96. став 3.  Статута општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 16/2008,23/2008 и 4/2010 
2010 и „Службени лист општине Инђија бр.1/12 и 7/12), и члана 27. 
став 3. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општина 
Срема“, број 36/2008),

Скупштина  општине  Инђија  на  седници  одржаној  дана,  26. 
децембра 2012. године, донела је
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РЕШЕЊЕ                                                                                                               

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ 

ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Сланкаменачки Виногради за 2013. годину,број:58/2012 који је 
донео Савет Месне заједнице Сланкаменачки Виногради на 
седници одржаној 13.децембра 2012. године, у тексту како је дато у 
материјалу.  

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:020-68/2012-I           П р е д с е д н и к,
Дана,26. децембра  2012. године,
И н ђ и ј а                       Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија («Службени лист општина Срема» број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26. децембра 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                           
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “22. ЈУЛ” КРЧЕДИН

I

Дужности члана Школског  одбора Основне школе „22. јул“ 
Крчедин, разрешавају се Весна Тувеџић и Даница Сувајац, које су 
у састав наведеног Школског одбора  именоване из реда родитеља 
Решењем Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 21/2010).

II                      

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Инђија”.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 09. jула 
2010. године, Решењем број:02-93/2010-I у састав Школског одбора 
Основне школе „22.јул“  Крчедин именовала је из реда родитеља 
Весну Тувеџић и Даницу Сувајац. 

Савет родитеља Основне школе „22 јул“ Крчедин на седници 
одржаној 13.09.2012.године, покренуо је иницијативу да се Весна 
Тувеџић и Даница Сувајац  разреше дужности члана Школског 
одбора, из разлога што је именованима истеком школске 2011/2012 
године, престао статус родитеља у овој Школи, а самим тим је 
престао и основ по којем су именоване у састав овог Школског 
одбора. 

Сагласно наведеном, а на основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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:02-294/2012-I               П р е д с е д н и к,
Дана:26.децембра 2012. године
И н ђ и ј а                       Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број:72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“ број:16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија, број 1/2012 и 7/12),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 26.децембра 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                           
О ИМЕНОВАЊУ ДВА  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22 ЈУЛ“ КРЧЕДИН

I

У састав Школског  одбора Основне школе „22 јул“ Крчедин, из  
реда родитеља именују се Сања Орељ и Горадна Топић. 

II

Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе „22 јул“ Крчедин.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-295/2012-I             П р е д с е д н и к,
Дана:26. децембра 2012. године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

286

На основу члана 37. став 1.тачка 37. Статута општине Инђија („ 
Службени лист општина Срема“ , број 16/08,23/08,4/10 и „Службени 
лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12 ),

Скупштина општине  Инђија  на седници одржаној  26. децембра 
2012. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

Закључак Скупштине општине Инђија Број: 05-40-163/2004 од 
29. децембра 2004. године престаје да важи са 31. децембром 2012. 
године.

II

О спровођењу овог Закључка стараће се Општинска управа 
Одељење за привреду и финансије.

III

Овај Закључак објавити у“ Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-678/2012-I                                                                Председник,
Дана, 26.децембра 2012. године
Инђија                                                            Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 57а. став 2. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 16/08, 23/08 , 4/10 и  
„Службени лист општине Инђија“, бр.1/12 и 7/12), члана 18. став 
2. Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“ број 25/08 и 15/ 10),

Општинско веће општине Инђија  на седници одржаној 18. 
децембра 2012.године, донело је 

О Д Л У К У

I

Овом одлуком задужују се чланови Општинског већа општине 
Инђија за поједине  области из надлежности општине и то :

-  за област финансије и буџет: Синиша Филиповић
- за област привредe и телекомуникације: Золтан Берта за 

привреду, Зоран Адам за комуникације
-за област пољопривредe и рурални развој: Драган Купрешанин 
-  за област  здравствa: др Гроздана Путник и др Ружа Авалић
-  за област образовањa и културe: Маја Бегић 
-  за област урбанизма и комунално-стамбену делатност: Жељко 

Момчиловић
-  за област социјалне заштите: Соња Радосављевић
-  за област спорта и омладине: Жељко Ковачевић за спорт, Маја 

Каназир за омладину.

II

 Чланови Већа, у оквиру задужења из тачке I ове Одлуке, имају 
право и дужност да предлажу расправљање појединих питања, 
дају иницијативе за припремање одлука и других аката које доноси 
Скупштина општине, учествују у раду радних тела Скупштине 
оптшине и да остварују сарадњу са свим субјектима из области за 
коју су задужени (јавна предузећа, установе, надлежно одељење 
Општинске управе, месне заједнице и др.).  

III

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-289/2012-III                                               Председавајући,
Дана,18.децембра 2012.године  заменик председника општине
Инђија                                                                    Милан Бодирожа,с.р.
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На основу чл.19.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, брoj 41/09, 53/10 и 101/11), 
члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија ( „Службени лист 
општина Срема“ број: 16/08 ,23/08, 4/10 и „Службени лист општине 
Инђија“, број 1/12 и 7/12 ), као и Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2012 годину („Службени лист општина Срема“ број: 38/11, 
„Службени лист општине Инђија“ брoj 7/12 и 11/12 ), 

Општинско Веће општине Инђија на седници одржаној 18. 
децембра 2012. године донело је:

П Р О Г Р А М                                                                                                           
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ЗА 2012.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима су:
- приходи локалног буџета од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене    прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима,

- поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне 
самоуправе,

- остали приходи Буџета јединице локалне самоуправе,
- остали приходи.
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у 
висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% 
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој је територији 
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице 
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% 
средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињенa а остатак  средства се користи за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима.

Део средстава која се користе за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја реализују се кроз

унапређење саобраћајног васпитања и образовања; техничко 
опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја и  рад и активности Савета.

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима

у 2012.години на територији општине Инђија утврђују се намене 
и начин коришћења средстава у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија.

I

АКТИВНОСТИ

Укупно планирани приходи утврђени у тачки III овог Програма 
користиће се за следеће активности дефинисане чланом 19. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима.

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

2.) Унапређење саобраћајног васпитања  и образовања
3.) Превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја
4.) Израда студија и анализа из области безбедности саобраћаја
5.) Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 

контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа 
надлежних за послове безбедности саобраћаја

6.) Рад Савета за безбедност саобраћаја општине Инђија

II

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ

Активности из раздела  III тачка 1. и тачка 4. вршиће се преко 
Дирекције за изградњу општине ЈП, за потребе одржавања путне и 
саобраћајне  инфраструктуре локалних путева и улица на територији 
општине Инђија, по приоритетима и у складу са програмом рада 
Дирекције за изградњу општине Инђија Поглавље Ц - Програм 
одржавања и изградње  општинских путева тачке Ц1 и Ц2.

Активности из раздела  III тачка 2, 3, 6.  вршиће се преко 
општинске управе општине Инђија. На предлог Савета за безбедност 
саобраћаја Решење о додели средстава за ове активности доноси 
Председник општине Инђија.

Активности из раздела  III тачка 5. вршиће се преко ПУ Сремска 
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Митровица одељења саобраћајне полиције  Инђија. Решење о 
додели средстава за ову намену доноси Председник општине Инђија 
по прибављеном мишљењу Савета за безбедност саобраћаја.

III

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А) ПРИХОДИ
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена 

коришћења средстава за активности које се током 2012. године 
планирају у области безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Инђија.

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета 
Општине Инђија за 2012 годину у укупном износу од 7.000.000,00 
динара (функ.класификације 743, економ.класификације 743320) и 
пренета остварена  средства из претходних година и то за 2009 год у 
износу од 370.755,00 дин, за 2010 годину 5.830.590,00 за 2011 годину 
5.690.284,00 дин, што укупно износи 18.891.629,00 динара.

Финансирање, односно суфинансирање активности из 
овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са Одлуком о буџету општине Инђија за 
2012 год (функ.класификације 743, економ.класификације 743320)

Б) РАСХОДИ
1. Поправка саобраћајне и путне инфраструктуре на територији 

општине Инђија у износу од мин 50% од хода........11.791.629,00 дин
1.1. Поправка и одржавање путне инфраструктуре локалних 

путева и улица на територији општине Инђија..........9.000.000,00 дин
1.2. Постављање нових знакова и замена постојећих у складу са 

планом техничке регулације аобраћаја..........................1.500.000,00 дин
1.3. Набавка и одржавање постојећих саобраћајно техничких 

средстава и путне опреме (ограде, успоривачи брзине и др.)..................
........................................................................................................1.291.629,00 дин

2. Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања на територији општине Инђија........1.400.000,00 дин
2.1. Набавка публикација и опреме за децу у предшколским 

установама и основним школама....................................... 600.000,00 дин
2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја деце.....

..........................................................................................................400.000,00  дин
2.3. Организовање предавања и семинара из области 

безбедности..................................................................................400.000,00 дин
3. Превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја................................................................................. 1.000.000,00 дин
3.1 Организовање промоција, едукација и кампања  из области 

безбедности саобраћаја...........................................................600.000, 00 дин 
3.2. Учествовање на стручним скуповима ради повећања 

безбедности свих учесника у саобраћају .........................400.000,00 дин
4. Израда студија и анализа из области безбедности 

саобраћаја................................................................................. 3.000.000, 00дин
4.1. Израда Пројекат идентификације и класификације опасних 

места („црних тачака“) на територији општине Инђија............................
.......................................................................................................1.500.000, 00 дин

4.2.Израда пројекта унапређења безбедности деце у зонама 
школа...........................................................................................1.000.000,00 дин

4.3. Израда студија и анализа.........................................500.000,00 дин 
5. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције ....................

........................................................................................................1.500.000,00 дин
6.Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја(накнаде за 

рад чланова савета, стручно усавршавање, семинари и сл.)....................
...........................................................................................................200.000,00 дин

IV

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

V

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

VI

Стручне и административно-техничке послове на спровођењу 
овог Програма, обавља Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине и Одељење за привреду и 
финансије Oпштинске управе општине Инђија.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама.

VII

Овај Програм објавити  у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-653/2012-III                                        Председавајући,
Дана:18.децембра 2012.године    заменик председника општине 

        И н ђ и ј а                          Милан Бодирожа,с.р.
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На основу члана 23. став 5. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник Републике Србије“ број: 46/95, 61/05, 
66/05, 91/05, 62/06 и 32/11), члана 30. став 3. Одлуке  о јавном превозу 
путника на тероторији општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ број 38/11) и члана 2. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском 
већу општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број: 25/08 
и 15/10),

Општинско веће општине Инђија на седници одржаној 
31.октобра 2012. године, донело је

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

У Решењу о Утврђивању цена услуга у градском и приградском 
превозу путника на територији општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“ број: 23/11)  у тачки I став 1 редни број 1. мења се 
и гласи:

„ 1. Цене појединачних карата:
- Тарифа I у износу од 60,00 динара
- Тарифа II у износу од 120.00 динара
- Тарифа III у износу од 140.00 динара.“

II

Ово Решење примењиваће се од 1. новембра 2012. године.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:38-13/2012-III                              Председавајући,
Дана:31.октобра 2012.године      заменик Председника општине
И н ђ и ј а                                            Милан Бодирожа,с.р.
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290

На основу члана 4. став 2 Одлуке о јавним просторима за 
паркирање („Службени лист општина Срема“, број 32/11) и 
члана 55. став 1 тачка 12. Статута општине Инђија („Службани 
лист општина Срема“, број 16/08, 23/08 и 4/10 и „Службени лист 
општине Инђија“, број 1/12 и 7/12), дана 26. новембра 2012. године, 
Председник општине Инђија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                           
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ 

ПАРКИРАЛИШТА

I

У Решењу о одређивању општих паркиралишта („Службени 
лист општина Срема“, број 4/12) у тачки II, став 1, I ЗОНА – црвена, 
под редним бројем 6 број: „20“ замењује се бројем „24“, а под 
редним бројем 7 речи „улицом Митровданском“ замењују се речима 
„кућним бројем 25“

У ставу 1, II ЗОНА – жута, под редним бројем 5 број: „29“ 
замењује се бројем „27“.  

II

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 352-247/2012-II                                            Председник,
Дана: 26. новембра 2012. године 
И н ђ и ј а         Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 55. став 1 тачка 10. и 11. Статута општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 16/08, 23/08, 4/10 и 
„Службени лист општине Инђија“, број 1/12 и 7/12), 

Председник општине Инђија, доноси

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

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ 
ИНЂИЈА

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“ Инђија, број 01-06-351-3/2012 од 27.11.2012. 
године, којом је утврђена цена услуга установе и то:

Цена ручка и ужине за децу у продуженом боравку у основним 
школама са територије општине Инђија у износу од 180,00 динара 
дневно, почев од 1. децембра 2012. године.

II

У циљу упознавања одборника и преиспитивања дате 
сагласности, информисати Скупштину општине Инђија на првој 
наредној седници.

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
Број: 38-16/2012-II    Председник,
Дана: 30.новембар 2012. године
И н ђ и ј а          Петар Филиповић с.р.
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ЈП за 2013. годину,
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ребаланса финансијског плана за 2012.годину ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија,
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Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
рада и пословања за 2013.годину ЈКП „Водовод и 
канализација“ Инђија,
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258 Решење о давању сагласности на Програм 
пословања за 2013.годину ЈП „Ингас“ Инђија, 322

259 Решење о давању сагласности на Програм 
пословања ЈКП „Комуналац“ Инђија за 2013.годину, 322
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Решење о давању сагласности на Програм 
пословања Јавног предузећа за сакупљање отпада 
и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2013. 
годину,
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261 Решење о давању сагласности на План рада за 2013. 
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Решење о давању сагласности на Програм рада 
за 2013. годину Центра за социјални рад „Дунав“ 
Инђија,
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Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
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Инђија,
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Решење о давању сагласности на Финансијски план 
за 2013.годину Дома здравља „Др Милорад Мика 
Павловић“ Инђија,
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267 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Предшколске установе „Бошко Буха“ за 2013.годину, 324
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Решење о давању сагласности на Плана рада 
и Финансијски план Туристичке организације 
општине Инђија за 2013.годину,
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Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
рада и пословања са финансијским планом 
„Агенције за ИТ, ГИС и комуникације“ општине 
Инђија“ д.о.о. Инђија за 2013.годину,
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Решење о давању сагласности на Пословни план за 
2013.годину „Агенције за економски развој општине 
Инђија“д.о.о. Инђија,
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Решење о давању сагласности на Пословни план 
„Агенције за рурални развој општине Инђија“ д.о.о. 
Инђија за 2013.годину,
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Решење о давању сагласности на Пословни план 
„Пословно образовног центра д.о.о.“ Инђија за 2013.
годину,
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273 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Инђија за 2013.годину, 325

274 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Чортановци за 2013. годину, 325

275 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Марадик за 2013.годину, 326

276 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Бешка за 2013.годину, 326

277 Решење о давању сагласности на РФинансијски 
план Месне заједнице Крчедин за 2013.годину, 326

278 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Стари Сланкамен за 2013.годину, 326

279 Решење о давању сагласности на Финансијског 
план Месне заједнице Јарковци за 2013. годину, 327

280 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Љуково за 2013. годину, 327

281 Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Месне заједнице Нови Карловци за 2013. годину, 327

282
Решење о давању сагласности на Финансијски 
плана Месне заједнице Нови Сланкамен за 2013. 
годину,
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Решење о давању сагласности на  Финансијски 
план Месне заједнице Сланкаменачки Виногради за 
2013. годину,
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284 Решење о разрешењу два члана Школског одбора 
основне школе „22 јул“ Крчедин, 328
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Скупштине општине Инђија Број: 05-40-163/2004 од 
29. децембра 2004. Године,
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