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	 На	 основу	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	Статута	
општине	 Инђија-пречишћени	 текст	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број	 9/13),	 Одлуке	 о	 отварању	
буџетског	 фонда	 за	 пољопривреду	 и	 рурални	 развој	
општине	 Инђија	 бр.	 401-304/2015-III	 од	 22.12.2015.	
године	 („Службени	лист	општине	Инђија“	број	17/15),	
Програма	 подршке	 за	 спровођење	 пољопривредне	
политике	 и	 политике	 руралног	 развоја	 за	 општину	
Инђија	број	320-79/2017-III	од	18.04.2017.	године,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

ПРАВИЛНИК	О	ДОДЕЛИ	БЕСПОВРАТНИХ	
СРЕДСТАВА	ЗА	РЕГРЕС	ЗА	РЕПРОДУКТИВНИ	
МАТЕРИЈАЛ	(ВЕШТАЧКО	ОСЕМЕЊАВАЊЕ)	
У	2017.	ГОДИНИ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

Опште	одредбе

Члан	1.
	 Правилником	о	додели	бесповратних	средстава	
за	 регрес	 за	 репродуктивни	 материјал	 (вештачко	
осемењавање)	 у	 2017.	 години	 на	 територији	 општине	
Инђија	 (у	 даљем	 тексту:	 Правилник)	 прописују	 се	
намена	 бесповратних	 средстава,	 корисници,	 обавезна	
документација,	 поступак	 додељивања	 бесповратних	
средстава,	 поступање	 с	 непотпуним	 пријавама,	
критеријуми	 за	 доделу	 средстава,	 закључивање	
уговора	 с	 корисницима	 бесповратних	 средстава,	
обавезе	 корисника	 средстава	 и	 друга	 питања	 значајна	
за	 реализацију	 дела	 мере	 100	 из	 Програма	 подршке	
за	 спровођење	 пољопривредне	 политике	 и	 политике	
руралног	 развоја	 за	 Општину	 Инђија:	 Директна	
плаћања	–	регрес	за	репродуктивни	материјал	(вештачко	
осемењавање.	
	 Програм	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 усвојило	
је	 Општинско	 Веће,	 а	 Комисија	 за	 расподелу	 и	
контролу	 управљања	 средствима	 Буџетског	 фонда	
за	 пољопривреду	 и	 рурални	 развој	 општине	 Инђија	
задужена	је	за	његову	реализацију.	

Висина	и	начин	доделе	бесповратних	средстава

Члан	2.	
	 Укупан	 износ	 бесповратних	 средстава	 који	 се	
додељује	по	Правилнику	и	по	овом	конкурсу	износи	до	
3.000.000,00	динара.

	 Средства	из	става	1.	овог	члана	додељиваће	се	
путем	конкурса	који	се	објављује	у	„Службеном	листу	
Општине	Инђија“	 и	 у	 једном	 од	 гласила	 које	 покрива	
целу	 територију	 Општине	 Инђија,	 као	 и	 на	 интернет	
страници	Агенције	 за	 рурални	 развој	 општине	Инђија	
и	интернет	страници	Општине	Инђија	(у	даљем	тексту:	
Конкурс).	
	 Конкурс	 је	 отворен	 до	 утрошка	 средстава	 а	
најкасније	до	15.11.	2017.	године,	
	 Захтеви	 за	 регрес	 за	 вештачко	 осемењавање	
говеда,	 пољопривредна	 газдинства	 подносе	 два	 пута	
годишње	и	то:	за	осемењавања	извршена	од	01.11.2016.	
до	 30.04.2017.	 године	 захтев	 се	 подноси	 од	 01.	 до	 31.	
маја	2017.	године,	а	за	осемењавања	извршена	у	периоду	
oд	01.05.	2017.	–	31.10.2017.	године	захтев	се	подноси	од	
01.	септембра	до	15.	новембра	2017.	године.
	 Документација	поднета	на	Конкурс	не	враћа	се.
	 Средства	 за	 подршку	 инвестиција	 према	
Правилнику	 и	 по	 Конкурсу	 додељују	 се	 бесповратно.	
Бесповратна	средства	за	подршку	инвестиција	по	овом	
конкурсу	 утврђују	 се	 у	 износу	 до	 100%	 од	 укупне	
вредности	осемењавања.
	 Приликом	 обрачуна	 узима	 се	 вредност	
инвестиције	без	пореза	на	додату	вредност	(ПДВ).
	 Максималан	износ	 бесповратних	 средстава	 по	
једној	пријави	износи	до	100.000,00	динара.
	 Минималан	 износ	 бесповратних	 средстава	 по	
једној	пријави	је	2.000,00	динара	(без	ПДВ-а).	

Намена	за	које	се	могу	користити	бесповратна	
средства

Члан	3.
	 Бесповратна	средства	која	се	додељују	по	овом	
Конкурсу	 намењена	 су	 за	 регрес	 за	 репродуктивни	
материјал	 (вештачко	 осемењавање)	 на	 територији	
општине	Инђија	у	2017.	години.
	 Подносилац	пријаве	може	поднети	 само	 једну	
пријаву	 за	 осемењавања	 извршена	 од	 од	 01.11.2016.	
до	 30.04.2017.	 године	и	 једну	пријаву	 за	 осемењавања	
извршена	у	периоду	01.05.	2017.	–	31.10.2017.	године.	
	 Бесповратна	 средства,	 која	 се	 додељују	 из	
Програма,	не	могу	се	користити	за:
•	За	осемењаваање	реализовано	пре	01.11.2016.	године,	
•	порезе,	укључујући	и	порез	на	додату	вредност;
•	трошкове	увоза,	царине,	шпедиције;
•	плаћање	путем	компензације	и	цесије;
•	промет	између	повезаних	лица;
•	 новчане,	 финансијске	 казне	 и	 трошкове	 парничног	
поступка;
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•	трошкове	банкарске	провизије;
•	трошкове	превоза;
•	доприносе	у	натури.

Право	учешћа	на	конкурсу

Члан	4.
	 Право	 на	 коришћење	 бесповратних	 средстава	
имају	 физичка	 лица,	 носиоци	 регистрованог	
комерцијалног	породичног	пољопривредног	газдинства,	
уписани	 у	 Регистар	 пољопривредних	 газдинстава	 са	
активним	статусом.

Услови	за	учешће	на	конкурсу

Члан	5.
 Услови	за	учешће	на	Конкурсу	су	следећи:

1.	 Подносилац	 пријаве	 треба	 да	 има	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 уписано	 у	 Регистар	
пољопривредних	газдинстава,	са	активним	статусом;
2.	Подносилац	пријаве	мора	бити	са	територије	општине	
Инђија	и	производњом	на	територији	општине	Инђија;
3.	Подносилац	пријаве	 за	инвестицију	 за	коју	подноси	
захтев	не	може	да	користи	подстицаје	по	неком	другом	
основу	 (субвенције,	 подстицаји,	 донације),	 односно	
ако	 иста	 инвестиција	 није	 предмет	 другог	 поступка	
за	 коришћење	 подстицаја,	 осим	 подстицаја	 у	 складу	
са	 прописом	 којим	 се	 уређује	 кредитна	 подршка	
регистрованим	пољопривредним	газдинствима;	
5.	 Подносилац	 захтева	 мора	 да	 има	 измирене	 пореске	
обавезе	 и	 доспеле	 јавне	 дажбине	 према	 локалној	
самоуправи;
6.	Подносилац	захтева	мора	да	има	измирене	обавезе	по	
раније	одобреним	захтевима	финансираним	из	средстава	
буџета	општине	Инђија;
7.	 Плаћање	 путем	 компензације	 и	 цесије	 неће	 бити	
признато.

Потребна	документација

Члан	7.
1.	Читко	попуњен	образац	пријаве	 који	 чини	 саставни	
део	конкурса.	Образац	1;
2.	Фотокопија	личне	карте	или	очитана	чипована	лична	
карта	за	носиоца	РПГ,	односно	
	овлашћеног	лица	у	правном	лица;
3.	 Фотокопија	 картона	 осемењавања	 (издаје	 и	 оверава	
ветеринар)	 за	 газдинства	 која	 осемењавања	 врше	 код	
ветеринара;
4.	 Уверење	 о	 положеном	 семинару	 (курсу)	 за	
вештачко	 осемењавање	 или	 сертификат	 за	 самостално	
осемењавање	говеда	уколико	исто	врши	пољопривредни	
произвођач,	 са	 рачуном	 за	 купљено	 семе	 (фискални	 и	
готовински);	
5.	Потврда	банке	о	преносу	средстава	или	извод	(оверени	
од	 стране	 банке)	 у	 случају	 када	 је	 плаћање	 извршено	
безготовински;
6.	 Потврда	 о	 активном	 статусу,	 прва	 и	 друга	 страна	
извода	из	Регистра	пољопривредних	газдинстава	за	2017.	

годину	 и	 страна	 извода	 из	 Регистра	 пољопривредних	
газдинстава	за	2017.	годину	са	подацима	о	животињама;
7.	 Потписана	 изјава	 да	 за	 предметну	 инвестицију	 не	
користи	подстицаје	по	неком	другом	основу	(субвенције,	
подстицаји,	 донације),	 односно	 ако	 иста	 инвестиција	
није	предмет	другог	поступка	за	коришћење	подстицаја,	
осим	подстицаја	у	складу	са	прописом	којим	се	уређује	
кредитна	 подршка	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима.	Образац	2;
8.	Потврда	о	испуњеним	доспелим	обавезама	по	раније	
одобреним	 захтевима	 финансираним	 из	 средстава	
буџета	општине	Инђија.	Образац	3;
9.	Уверење	о	измиреним	пореским	обавезама	и	доспелим	
јавним	 дажбинама	 издато	 од	 стране	 надлежног	 органа	
јединице	локалне	самоуправе,	не	старије	од	3	месеца;
Потребна	документа	могу	се	предати	у	оригиналу	или	
као	оверене	фотокопије.

Одлучивање	о	додели	бесповратних	средстава

Члан	8.
	 Поднете	 пријаве	 разматра	 и	 доноси	 коначну	
одлуку	 о	 расподели	 и	 коришћењу	 подстицајних	
средстава	 за	 инвестиције	 у	 физичка	 средства	
пољопривредних	 газдинстава	 Комисија	 за	 расподелу	
и	контролу	управљања	средствима	Буџетског	фонда	за	
пољопривреду	и	рурални	развој	општине	Инђија	(даље	
Комисија)	коју	образује	председник	општине.	Комисија	
прво	врши	административну	контролу	ради	утврђивања	
да	 ли	 је	 захтев	 потпун,	 поднет	 на	 време	 и	 да	 ли	 су	
услови	 за	 одобравање	 захтева	 испуњени.	 Применом	
дефинисаних	 критеријума	 извршиће	 се	 рангирање	
прихватљивих	захтева,	предлог	за	доделу	средстава	као	
и	листа	подносиоца	пријава	којима	су	исте	одбијене	и	
разлоге	одбијања.
	 У	случају	када	постоји	више	захтева,	предност	
се	одређује	по	редоследу	подношења	захтева.
	 Комисија	 има	 обавезу	 да	 најмање	 једном	
месечно	разматра	пријаве	и	о	томе	сачини	записник	на	
основу	критеријума	утврђених	Правилником.	
	 Уколико	 је	то	потребно,	ради	се	и	непосредни	
увид	на	терену,	којим	се	проверавају	подаци	из	захтева.	
Комисија	 задржава	 право	 да	 од	 подносиоца	 пријаве	
затражи	 додатне	 информације	 и	 документацију	 у	
вези	 с	 поднетом	 документацију,	 које	 су	 неопходне	 за	
одлучивање.	 Чланови	 комисије	 задржавају	 право	 да	
изврше	контролу	реализације	предмета	уговора,	посебно	
у	 погледу	 рачуна	 и	 предрачуна	 које	 издаје	 добављач	
опреме,	а	који	нису	у	систему	ПДВ-а,	као	и	рачуна	који	
су	знатно	изнад	тржишне	вредности.
	 Начин	 реализације	 одобрених	 подстицајних	
средстава	и	обавезе	корисника	прецизираће	се	уговором.
Резултати	Конкурса	биће	објављени	на	званичном	сајту	
Општине	Инђија	и	Агенције	за	рурални	развој	општине	
Инђија:	www.indjija.net	и	www.arri.rs 
	 Одлуком	 о	 додели	 средстава	 утврдиће	 се	
појединачни	 износи	 средстава	 по	 подносиоцу	 пријаве	
ком	 су	 одобрена	 средства	 (у	 даљем	 тексту:	 Корисник	
средстава),	 а	 подносиоцима	 пријаве	 којима	 средства	
нису	одобрена	навешће	се	разлози	одбијања.
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	 Коначну	 одлуку	 о	 додели	 средстава	 доноси	
председник	општине	на	основу	предлога	Комисије.
	 Одлука	 је	 коначна	 и	 против	 ње	 се	 не	 може	
изјавити	жалба,	нити	се	може	водити	управни	спор.
	 Бесповратна	 средства	 додељиваће	 се	 по	
пристиглим	 пријавама,	 све	 до	 утрошка	 средстава	
опредељених	Конкурсом.

Критеријуми	за	доделу	бесповратних	средстава

Члан	9.
	 Комисија	даје	предлог	за	доделу	бесповратних	
средстава	на	основу	поднете	документације.	Критеријуми	
селекције	се	не	примењују	при	реализацији	ове	мере,	већ	
се	средства	одобравају	по	редоследу	пријема	потпуних	
захтева	до	утрошка	средстава.	

Поступање	с	непотпуним	пријавама

Члан	10.
	 Комисија	неће	разматрати	пријаве:
•	непотпуне	пријаве
•	 поднете	 од	 лица	 која	 немају	 право	 да	 учествују	 на	
Конкурсу,
•	 које	 су	 поднете	 након	 истека	 рока	 који	 је	 прописан	
Конкурсом.

Уговор	о	додели	средстава

Члан	11.	
	 Права	 и	 обавезе	 између	 Општине	 Инђија	 и	
корисника	средстава	регулишу	се	Уговором.
	 Време	 закључења	 уговора	 је	 15	 дана	 од	 дана	
доношења	одлуке	о	додели	средстава.
	 Средства	 за	 подршку	 инвестиција	 по	 овом	
Правилнику	и	Конкурсу	додељују	се	бесповратно.

Исплата	бесповратних	средстава

Члан	12.
	 Бесповратна	 средства	 исплаћују	 се	 након	
контроле	извршене	од	стране	овлашћеног	лица	Општине	
Инђија	 и	 потписивања	 Уговора	 између	 Корисника	 и	
Општине	Инђија.
	 Бесповратна	 средства	 ће	 се	 исплаћивати	 у	
складу	с	приливом	средстава	у	буџет	Општиине	Инђија.

Обавезе	корисника	средстава

Члан	13.
	 Корисник	бесповратних	средстава	по	конкурсу	
дужан	 је	 да	 сву	 документацију	 која	 је	 у	 вези	 са	
инвестицијом,	чува	најмање	пет	година	од	дана	исплате	
подстицаја.
	 Корисник	бесповратних	средстава	по	Конкурсу	
за	кога	се	утврди	да	није	поступао	у	складу	са	одредбама	
тог	конкурса	и	уговора,	корисник	бесповратних	средстава	
који	је	онемогућио	контролу	од	стране	Општине	Инђија,	
достављањем	 нетачних	 података,	 дужан	 је	 да	 врати	
примљени	износ	бесповратних	средстава	с	припадајућом	

законском	 затезном	 каматом	 која	 се	 обрачунава	 од	
дана	исплате	бесповратних	 средстава	до	дана	 враћања	
средстава.

Праћење	извршавања	уговора

Члан	14.
	 Административну	 контролу,	 односно	
испуњеност	 обавеза	 из	 уговора	 утврђује	 Општина	
Инђија.
	 Стање	 на	 терену	 проверава	 се	 након	 преноса	
средстава,	 а	 спроводи	 је	 овлашћено	 лице	 Општине	
Инђија.

Завршне	одредбе

Члан	15.
	 Oвај	 правилник	 објавити	 у	 Службеном	 листу	
општине	Инђија.

Број:	401-96/2017-II
Дана:	04.05.2017.	године
Инђија

Председник	општине	Инђија,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	Статута	
општине	 Инђија-пречишћени	 текст	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 број	 9/13),	 Одлуке	 о	 отварању	
буџетског	 фонда	 за	 пољопривреду	 и	 рурални	 развој	
општине	 Инђија	 бр.	 401-304/2015-III	 од	 22.12.2015.	
године	 („Службени	лист	општине	Инђија“	број	17/15),	
Програма	 подршке	 за	 спровођење	 пољопривредне	
политике	 и	 политике	 руралног	 развоја	 за	 општину	
Инђија	број	320-79/2017-III	од	18.04.2017.	године,
	 Председник	општине	Инђија	доноси	

ПРАВИЛНИК	О	ДОДЕЛИ	БЕСПОВРАТНИХ	
СРЕДСТАВА	ЗА	ИНВЕСТИЦИЈЕ	У	ФИЗИЧКА	

СРЕДСТВА	ПОЉОПРИВРЕДНИХ	ГАЗДИНСТАВА	
У	2017.	ГОДИНИ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

Опште	одредбе

Члан	1.
	 Правилником	о	додели	бесповратних	средстава	
за	 инвестиције	 у	 физичка	 средства	 пољопривредних	
газдинстава	 у	 2017.	 години	 на	 територији	 Општине	
Инђија	 (у	 даљем	 тексту:	 Правилник)	 прописују	 се	
намена	 бесповратних	 средстава,	 корисници,	 обавезна	
документација,	 поступак	 додељивања	 бесповратних	
средстава,	 поступање	 с	 непотпуним	 пријавама,	
критеријуми	 за	 доделу	 средстава,	 закључивање	
уговора	 с	 корисницима	 бесповратних	 средстава,	
обавезе	 корисника	 средстава	 и	 друга	 питања	 значајна	
за	 реализацију	 дела	 мере	 101	 из	 Програма	 подршке	
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за	 спровођење	 пољопривредне	 политике	 и	 политике	
руралног	 развоја	 за	 Општину	 Инђија:	 Инвестиција	
у	 физичка	 средства	 пољопривредних	 газдинстава	 –	
сектор	млеко,	сектор	месо,	сектор	воће,	грожђе,	поврће	
(укључујући	 печурке)	 и	 цвеће,	 сектор	 остали	 усеви	 и	
сектор	пчеларство	(у	даљем	тексту:	Програм).
	 Програм	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 усвојило	
је	 Општинско	 Веће,	 а	 Комисија	 за	 расподелу	 и	
контролу	 управљања	 средствима	 Буџетског	 фонда	
за	 пољопривреду	 и	 рурални	 развој	 општине	 Инђија	
задужена	је	за	његову	реализацију.

Висина	и	начин	доделе	бесповратних	средстава

Члан	2.
	 Укупан	 износ	 бесповратних	 средстава	 који	 се	
додељује	по	Правилнику	и	по	овом	конкурсу	износи	до	
13.000.000,00	динара.
	 Средства	из	става	1.	овог	члана	додељиваће	се	
путем	конкурса	који	се	објављује	у	„Службеном	листу	
Општине	Инђија“	 и	 у	 једном	 од	 гласила	 које	 покрива	
целу	 територију	 Општине	 Инђија,	 као	 и	 на	 интернет	
страници	Агенције	 за	 рурални	 развој	 општине	Инђија	
и	интернет	страници	Општине	Инђија	(у	даљем	тексту:	
Конкурс).
	 Конкурс	 је	 отворен	 до	 утрошка	 средстава,	
закључно	са	30.09.2017.	години.
	 Документација	поднета	на	Конкурс	не	враћа	се.
Средства	 за	 подршку	 инвестиција	 према	 Правилнику	
и	 по	 Конкурсу	 додељују	 се	 бесповратно.	 Бесповратна	
средства	 за	 подршку	 инвестиција	 по	 овом	 конкурсу	
утврђују	 се	 у	 износу	 до	 50%	 од	 укупне	 вредности	
инвестиције,	односно	вредности	опреме.
	 Приликом	 обрачуна	 узима	 се	 вредност	
инвестиције	без	пореза	на	додату	вредност	(ПДВ).
	 Минимални	 и	 максимални	 износ	 повраћаја	
средстава	по	секторима	је	следећи:
•	За	сектор	млека:
мин.	15.000	динара,	макс.	200.000	динара
•	За	сектор	меса:
мин.	15.000	динара,	макс.	200.000	динара
•	За	сектор	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	печурке)	
и	цвеће:
мин.	25.000	динара,	макс.	500.000	динара
•	За	сектор	остали	усеви:
мин.	25.000	динара,	макс.	500.000	динара
•	За	сектор	пчеларство:
мин.	5.000	динара,	макс.	100.000	динара.
	 Подносилац	 захтева	 може	 поднети	 само	 једну	
пријаву	 по	 конкурсу,	 али	 за	 више	 тачака	 у	 оквиру	
конкурса,	 с	 тим	 да	 је	 максималан	 износ	 повраћаја	 по	
једној	пријави	500.000,00	динара.

Намена	за	које	се	могу	користити	бесповратна	
средства

Члан	3.
	 Бесповратна	средства	која	се	додељују	по	овом	
Конкурсу	намењена	су	за:
1.	Сектор	млеко

•	Набавка	квалитетних	приплодних	јуница	млечних	раса	
или	сименталског	говечета,
•	 Набавка	 опреме	 и	 механизације	 за	 припрему,	
дистрибуцију	и	складиштење	концентроване	и	кабасте	
сточне	хране	(сено,	силажа,	сенажа,	итд),
•	 Набавка	 опреме	 за	 мужу	 или	 затворених	 система	 за	
мужу	у	слободном	и	везаном	систему	држања.
2.	Сектор	месо
•	 Набавка	 квалитетних	 говеда,	 оваца,	 коза	 и	 свиња	
товних	раса,
•	Набавка	опреме	и	механизације	за	припрему,	руковање	
и	 дистрибуцију	 концентроване	 и	 кабасте	 сточне	 хране	
на	 газдинству	 (сено,	 силажа,	 сенажа,	 итд),	 електричне	
ограде	и	термо-појилице.
3.	Сектор	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	и	печурке)	
и	цвеће
•	 Набавка	 механизације	 и	 опреме	 за	 сетву,	 садњу,	
заштиту	биља	и	наводњавање/одводњавање	за	воћарску	
и	 виноградарску	 производњу,	 производњу	 садног	
материјала	 и	 повртарску	 производњу	 (укључујући	 и	
производњу	 расада	 и	 цвећарство)	 на	 отвореном	 пољу;	
набавка	 механизације	 за	 воћарско-виноградарску	
производњу	 (набавка	 прецизних	 машина	 за	 сетву,	
машина	 за	 расађивање	 расада,	 висококвалитетних	
прскалица	или	атомизера	за	заштиту	од	болести,	корова	
и	штеточина;	набавка	система	са	микропрскалицама	за	
заштиту	воћњака,	винограда	и	расадника	од	измрзавања;	
набавка	 противградних	 мрежа	 и	 пратеће	 опреме;	
набавка	система	кап	по	кап;	набавка	пластичних	фолија,	
агротекстила	и	прскалица	за	наводњавање).
4.	 Сектор	 остали	 усеви	 (житарице,	 индустријско,	
аромантично	и	зачинско	биље	и	др.)
•	Набавка	прикључних	машина	за	жетву	и	бербу,
•	Набавка	машина	за	обраду	земљишта,
•	Набавка	сејалица.
5.	Сектор	пчеларство
•	Набавка	нових	пчелињих	друштава,
•	Набавка	опреме	за	пчеларство.

	 Бесповратна	 средства,	 која	 се	 додељују	 из	
Програма,	не	могу	се	користити	за:
•	За	инвестиције	реализоване	пре	01.01.2017.	године,	као	
ни	за	опрему	купљену	пре	тог	датума;
•	порезе,	укључујући	и	порез	на	додату	вредност;
•	трошкове	увоза,	царине,	шпедиције;
•	плаћање	путем	компензације	и	цесије;
•	промет	између	повезаних	лица;
•	 новчане,	 финансијске	 казне	 и	 трошкове	 парничног	
поступка;
•	трошкове	банкарске	провизије;
•	куповину	земљишта;
•	трошкове	премера	и	геодетских	снимања;
•	трошкове	превоза;
•	трошкове	монтаже;
•	трошкове	за	куповину	половне	и	репариране	опреме	и	
материјала;
•	доприносе	у	натури.



Број	12,	страна	број		531																													Службени	лист	општине	Инђија																														Четвртак	18.	мај	2017.

Право	учешћа	на	конкурсу

Члан	4.
	 Право	 на	 коришћење	 бесповратних	 средстава	
имају	 физичка	 лица	 носиоци	 регистрованог	
комерцијалног	породичног	пољопривредног	газдинства	
и	 предузетник	 и	 правно	 лице	 уписани	 у	 Регистар	
пољопривредних	газдинстава.

Услови	за	учешће	на	конкурсу

Члан	5.
	 Услови	за	учешће	на	Конкурсу	су	следећи:

1.	 Подносилац	 пријаве	 треба	 да	 има	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 уписано	 у	 Регистар	
пољопривредних	газдинстава,	са	активним	статусом;
2.	Подносилац	пријаве	мора	бити	са	територије	општине	
Инђија	и	производњом	на	територији	општине	Инђија;
3.	 За	 предузетника	 и	 правно	 лице:	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 мора	 бити	 уписано	 у	
Регистар	 пољопривредних	 гадинстава	 и	 налазити	 се	 у	
активном	 статусу,	мора	 бити	 регистровано	 у	Агенцији	
за	привредне	регистре	и	бавити	се	делатношћу	за	коју	
конкурише.	Задруге	морају	имати	најмање	пет	задругара	
чланова	 задруге	 који	 су	 у	 складу	 са	 Правилником	
уписани	 у	 Регистар	 пољопривредних	 газдинстава	 и	
налазе	се	у	активном	статусу;
4.	Подносилац	пријаве	 за	инвестицију	 за	коју	подноси	
захтев	не	може	да	користи	подстицаје	по	неком	другом	
основу	(субвенције,	подстицаји,	донације),	односно	иста	
инвестиција	 не	 може	 бити	 предмет	 другог	 поступка	
за	 коришћење	 подстицаја,	 осим	 подстицаја	 у	 складу	
са	 прописом	 којим	 се	 уређује	 кредитна	 подршка	
регистрованим	пољопривредним	газдинствима;	
5.	 Подносилац	 захтева	 мора	 да	 има	 измирене	 пореске	
обавезе	 и	 доспеле	 јавне	 дажбине	 према	 локалној	
самоуправи;
6.	Подносилац	захтева	мора	да	има	измирене	обавезе	по	
раније	одобреним	захтевима	финансираним	из	средстава	
буџета	општине	Инђија;
7.	Инвестиција	мора	да	 је	реализована	у	2017.	години,	
при	 чему	 се	 под	 реализацијом	 инвестиције	 сматра	
извршење	 свих	 радњи	 везаних	 за	 набавку	 предмета	
прихватљиве	 инвестиције	 (закључење	 купопродајног	
уговора,	 промет	 робе,	 издавање	докумената	 који	прате	
робу,	преузимање	робе,	исплата	цене	у	потпуности)	као	и	
стављање	инвестиције	у	функцију	у	складу	са	наменом;
8.	 Подносилац	 захтева	 и	 добављач	 опреме	 не	 могу	 да	
представљају	повезана	лица;
9.	Подносилац	пријаве	мора	наменски	да	користи	и	не	
отуђи	инвестицију	која	је	предмет	захтева	у	периоду	од	
три	године	од	дана	набавке	опреме,	односно	пет	година	
од	дана	набавке	машина	и	механизације;
10.	Подносилац	захтева	мора	у	Регистру	пољопривредних	
газдинстава	 да	 има	 пријављену	 одговарајућу	 врсту	
биљне	 културе,	 односно	 одговарајућу	 животињу	
пријављену	 у	 Регистру	 и	 обележену	 и	 регистровану	 у	
складу	са	законом	којим	се	уређује	ветеринарство,

11.	 Плаћања	 путем	 компензације	 и	 цесије	 неће	 бити	
призната;

Специфични	услови	за	учешће	на	конкурсу

Члан	6.
Сектор	-	Млеко:
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 поседују	 најмање	 2	 (две)	 овце,	 козе,	
одрасле	 краве	 или	 јунице	 преко	 14	 месеци	 или	 купе	
јуницу	 за	 приплод	 старости	 од	 16	 до	 36	 месеци	 у	
моменту	 потписивања	 уговора	 или	 издавања	 рачуна.	
Квалитетна	 приплодна	 јуница	 која	 је	 премет	 захтева	
мора	да	се	користе	за	даљу	репродукцију	на	газдинству	
подносиоца	захтева	3	године	од	дана	набавке.

Сектор	–	Месо:
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 поседују	 најмање	 1	 (једну)	 одраслу	
краву	или	јуницу	преко	14	месеци,	или	најмање	5	(пет)	
одраслих	 оваца,	 најмање	 5	 (пет)	 одраслих	 коза	 или	
најмање	 2	 (две)	 одрасле	 крмаче	 и	 назимице	 или	 купе	
квалитетну	приплодну	овцу	или	козу	старости	од	3	до	
18	месеци	у	моменту	издавања	рачуна	или	квалитетну	
крмачу	или	назимицу	старости	до	12	месеци.	Квалитетна	
приплодна	овца	и	коза	која	је	предмет	захтева	мора	да	се	
користе	за	даљу	репродукцију	на	газдинству	подносиоца	
захтева	2	године	од	дана	набавке	а	квалитетна	приплодна	
свиња	која	је	предмет	захтева	мора	да	се	користи	за	даљу	
репродукцију	на	газдинству	подносиоца	захтева	годину	
дана	од	дана	набавке.

Сектор	–	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	печурке)	и	
цвеће
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	која	имају	засновану	производњу:	минимум	
0,3	до	максимум	20	ha	воћа,	поврћа(укључујући	печурке),	
грожђа	и	цвећа	или	засновану	пластеничку	производњу.

Сектор-Остали	усеви
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 имају	 минимум	 2	 ха	 земљишта	 под	
одговарајућим	 усевима(житарице,	 индустријско,	
аромантично	и	зачинско	биље	и	др.),	у	складу	са	наменом	
инвестиције.

Сектор-Пчеларство
	 Прихватљиви	корисници	у	сектору	пчеларство	
су	пољопривредна	газдинства	која	поседују	минимум	2	
кошницe	пчела	пријављених	у	Регистру	пољопривредних	
газдинстава.

Потребна	документација

Члан	7.
 За	физичка	и	правна	лица:
1.	Читко	 попуњен	 образац	пријаве	 који	 чини	 саставни	
део	конкурса.	Образац	1;
2.	Фотокопија	личне	карте	или	очитана	чипована	лична	
карта	за	носиоца	РПГ,	односно	
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овлашћеног	лица	у	правном	лица;
3.	 Доказ	 извршеном	 плаћању	 предметне	 инвестиције	
(фискални	рачун,	готовински	рачун	са	спецификацијом	
и	 отпремница)	 издат	 у	 периоду	 од	 1.	 јануара	 до	 30.	
септембра,	године	за	коју	се	подноси	захтев,	а	који	гласи	
на	подносиоца	захтева;
4.	Потврда	банке	о	преносу	средстава	или	извод	(оверени	
од	 стране	 банке)	 у	 случају	 када	 је	 плаћање	 извршено	
безготовински;
5.	Гарантни	лист	за	извршену	набавку	предметне	опреме,	
машина	 и	 механизације	 за	 коју	 је	 утврђена	 обавеза	
издавања	гарантног	листа,	односно	изјаву	добављача	да	
иста	не	подлеже	обавези	издавања	гарантног	листа;
6.	 Потврда	 о	 активном	 статусу,	 прва	 и	 друга	 страна	
извода	из	Регистра	пољопривредних	газдинстава	за	2017.	
годину	и	за	сектор	млеко	и	месо	-	подаци	о	животињама;
7.	 Потписана	 изјава	 да	 за	 предметну	 инвестицију	 не	
користи	подстицаје	по	неком	другом	основу	(субвенције,	
подстицаји,	 донације),	 односно	 да	 иста	 инвестиција	
није	предмет	другог	поступка	за	коришћење	подстицаја,	
осим	подстицаја	у	складу	са	прописом	којим	се	уређује	
кредитна	 подршка	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима.	Образац	2;
8.	Потврда	о	испуњеним	доспелим	обавезама	по	раније	
одобреним	 захтевима	 финансираним	 из	 средстава	
буџета	општине	Инђија.	Образац	3;
9.	Уверење	о	измиреним	пореским	обавезама	и	доспелим	
јавним	 дажбинама	 издато	 од	 стране	 надлежног	 органа	
јединице	локалне	самоуправе,	не	старије	од	3	месеца;
10.	Уколико	подносилац	захтева	поседује:
-	 потврда	 да	 је	 подносилац	 захтева	 члан	 удружења	
пољопривредника/задруге,
-	оверена	фотокопија	дипломе	(факултет,	средња	школа	
у	области	пољопривреде/ветерине).
	 Додатна	документација	за	инвестиције:
101.1.1	 набавка	 квалитетних	 приплодних	 јуница	
млечних	раса	или	сименталског	говечета	и	
101.2.1	 набавка	 квалитетних	 говеда,	 оваца,	 коза	 и	
свиња	товних	раса,
1.	Уверење	о	здравственом	стању	животиња,	оверено	од	
стране	надлежног	ветеринарског	инспектора,	
2.	 Уверење	 о	 пореклу	 и	 производним	 особинама	
квалитетног	 приплодног	 грла	 које	 је	 предмет	 захтева	
(педигре).
3.	 Уговор	 о	 купопродаји	 (уколико	 је	 добављач	
пољопривредно	газдинство).

	 Додатна	 обавезна	 документација	 за	 правна	
лица:
1.	Извод	из	Агенције	за	привредне	регистре	не	старији	
од	три	месеца	од	дана	подношења	захтева;
2.	 Фотокопија	 потврде	 о	 пореском	 идентификационом	
броју;

	 Уколико	 се	 опрема	 набавља	 из	 иностранства,	
подносилац	 пријаве	 обавезан	 је	 да	 достави	 документа	
преведена	 на	 српски	 језик.	 Документацију	 мора	
превести	овлашћени	судски	тумач.	
	 Потребна	 документа	 могу	 се	 предати	 у	
оригиналу	или	као	оверене	фотокопије.

Одлучивање	о	додели	бесповратних	средстава

Члан	8.
	 Поднете	 пријаве	 разматра	 и	 коначну	 одлуку	
о	 расподели	 и	 коришћењу	 подстицајних	 средстава	
за	 инвестиције	 у	 физичка	 средства	 пољопривредних	
газдинстава	 доноси	 Комисија	 за	 расподелу	 и	
контролу	 управљања	 средствима	 Буџетског	 фонда	 за	
пољопривреду	и	рурални	развој	општине	Инђија	(даље	
Комисија)	коју	образује	председник	општине.	Комисија	
прво	врши	административну	контролу	ради	утврђивања	
да	 ли	 је	 захтев	 потпун,	 поднет	 на	 време	 и	 да	 ли	 су	
услови	 за	 одобравање	 захтева	 испуњени.	 Применом	
дефинисаних	 критеријума	 извршиће	 се	 рангирање	
прихватљивих	захтева,	предлог	за	доделу	средстава	као	
и	листа	подносиоца	пријава	којима	су	исте	одбијене	и	
разлоге	одбијања.
	 У	случају	када	постоји	више	захтева	са	истим	
бројем	 бодова	 према	 критеријумима	 за	 рангирање,	
предност	 (се	 одређује	 по	 редоследу	 подношења	
захтева)	 добија	 онај	 са	 ранијим	 датумом	 подношења	
потпуног	 захтева.	У	 случају	 када	 је	 поднет	мањи	 број	
захтева,	 који	 испуњава	 услове	 и	 који	 су	 прихватљиви,	
од	расположивих	средстава	за	подршку,	ранг	листа	неће	
бити	креирана.
	 Комисија	 има	 обавезу	 да	 најмање	 једном	
месечно	разматра	пријаве	и	о	томе	сачини	записник	на	
основу	критеријума	утврђених	Правилником.	
	 Уколико	 је	 то	потребно,	ради	се	и	непосредни	
увид	на	терену,	којим	се	проверавају	подаци	из	захтева.	
Комисија	 задржава	 право	 да	 од	 подносиоца	 пријаве	
затражи	 додатне	 информације	 и	 документацију	 у	
вези	 с	 поднетом	 документацију,	 које	 су	 неопходне	
за	 одлучивање.	 Чланови	 комисија	 задржава	 право	 да	
изврше	контролу	реализације	предмета	уговора,	посебно	
у	 погледу	 рачуна	 и	 предрачуна	 које	 издаје	 добављач	
опреме,	а	који	нису	у	систему	ПДВ-а,	као	и	рачуна	који	
су	знатно	изнад	тржишне	вредности.
	 Начин	 реализације	 одобрених	 подстицајних	
средстава	и	обавезе	корисника	прецизираће	се	уговором.
Резултати	Конкурса	биће	објављени	на	званичном	сајту	
Општине	Инђија	и	Агенције	за	рурални	развој	општине	
Инђија:	www.indjija.net	и	www.arri.rs 
	 Одлуком	 о	 додели	 средстава	 утврдиће	 се	
појединачни	 износи	 средстава	 по	 подносиоцу	 пријаве	
ком	 су	 одобрена	 средства	 (у	 даљем	 тексту:	 Корисник	
средстава),	 а	 подносиоцима	 пријаве	 којима	 средства	
нису	одобрена	навешће	се	разлози	одбијања.
	 Коначну	 одлуку	 о	 додели	 средстава	 доноси	
председник	општине	на	основу	предлога	Комисије.
	 Одлука	 је	 коначна	 и	 против	 ње	 се	 не	 може	
изјавити	жалба,	нити	се	може	водити	управни	спор.
	 Бесповратна	 средства	 додељиваће	 се	 по	
пристиглим	 пријавама,	 све	 до	 утрошка	 средстава	
опредељених	Конкурсом.

Критеријуми	за	доделу	бесповратних	средстава

Члан	9.
 Комисија	даје	предлог	за	доделу	бесповратних	
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средстава	на	основу	поднете	документације,	критеријума	
и	бодова	прописаних	овим	чланом	и	то	према	табели:

Редни 
број

Тип критеријума 
за избор Да/Не Бодови

1. Инвестиција	
је	лоцирана	
у	подручјима	
са	отежаним	
условима	рада	у	
пољопривреди

да/не 20/0

2. Подносилац	
захтева	је	лице	
млађе	од	40	година

да/не 20/0

3. Подносилац	
захтева	је	жена да/не 15/0

4. Број	чланова	
комерцијалног	
регистрованог	
пољопривредног	
газдинства	
(до	3	члана	=	5	
бодова,	
од	4	члана	=	10	
бодова)

до	3	
члана/од	
4	члана

5/10

5. Корисник	је	
задруга да/не 10/0

6. Корисник	је	
члан	удружења	
пољопривредних	
произвођача	или	
члан	задруге

да/не 10/0

7. Подносилац	
захтева	има	
одговарајуће	
стручно	знање	
(факултет,	средња	
школа	у	области	
пољопривреде/
ветерине	или	
искуство	у	
производњи	од	
најмање	три	
године	–	уписан	у	
РПГ)

да/не 15/10/5

Поступање	с	непотпуним	пријавама

Члан	10.
Комисија	неће	разматрати	пријаве:
•	непотпуне	пријаве
•	 поднете	 од	 лица	 која	 немају	 право	 да	 учествују	 на	
Конкурсу,
•	 које	 су	 поднете	 након	 истека	 рока	 који	 је	 прописан	
Конкурсом.

Уговор	о	додели	средстава

Члан	11.
	 Права	 и	 обавезе	 између	 Општине	 Инђија	 и	
корисника	средстава	регулишу	се	Уговором.
	 Време	 закључења	 уговора	 је	 15	 дана	 од	 дана	
доношења	одлуке	о	додели	средстава.
	 Средства	 за	 подршку	 инвестиција	 по	 овом	
Правилнику	и	Конкурсу	додељују	се	бесповратно.

Исплата	бесповратних	средстава

Члан	12.
	 Бесповратна	 средства	 исплаћују	 се	 након	
контроле	извршене	од	стране	овлашћеног	лица	Општине	
Инђија	 и	 потписивања	 Уговора	 између	 Корисника	 и	
Општине	Инђија.
	 Бесповратна	 средства	 ће	 се	 исплаћивати	 у	
складу	с	приливом	средстава	у	буџет	Општине	Инђија.

Обавезе	корисника	средстава

Члан	13.
	 Корисник	бесповратних	средстава	по	конкурсу	
дужан	је	да:
1.	Покретну	ствар	која	је	предмет	инвестиције	за	коју	је	
остварио	подстицаје	 користи	у	 складу	 са	предвиђеном	
наменом;
2.	Предмет	инвестиције	за	коју	је	остварио	подстицаје	не	
отуђи	најмање	три	година	за	опрему,	односно	пет	година	
за	механизацију	од	дана	исплате	подстицаја	и/или	даје	
другом	лицу	на	употребу;
3.	 Сву	 документацију	 која	 је	 у	 вези	 са	 инвестицијом,	
чува	најмање	пет	година	од	дана	исплате	подстицаја.
4.	Квалитетну	приплодну	јуницу	која	је	премет	захтева	
користе	 за	 даљу	 репродукцију	 на	 свом	 газдинству	 3	
године	од	дана	набавке,	 квалитетну	приплодну	овцу	и	
козу	која	је	предмет	захтева	користе	за	даљу	репродукцију	
на	свом	газдинству	2	године	од	дана	набавке,	квалитетну	
приплодну	 свињу	 која	 је	 предмет	 захтева	 користе	 за	
даљу	репродукцију	на	свом	газдинству	годину	дана	од	
дана	набавке.
	 Корисник	бесповратних	средстава	по	Конкурсу	
за	кога	се	утврди	да	није	поступао	у	складу	са	одредбама	
тог	конкурса	и	уговора,	корисник	бесповратних	средстава	
који	је	онемогућио	контролу	од	стране	Општине	Инђија,	
достављањем	 нетачних	 података,	 дужан	 је	 да	 врати	
примљени	износ	бесповратних	средстава	с	припадајућом	
законском	 затезном	 каматом	 која	 се	 обрачунава	 од	
дана	исплате	бесповратних	 средстава	до	дана	 враћања	
средстава.

Праћење	извршавања	уговора

Члан	14.
	 Административну	 контролу,	 односно	
испуњеност	 обавеза	 из	 уговора	 утврђује	 Општина	
Инђија.
	 Стање	 на	 терену	 проверава	 се	 и	 током	 пет	
(5)	 година	 након	 преноса	 средстава,	 а	 спроводи	 је	
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овлашћено	лице	Општине	Инђија.

Завршне	одредбе

Члан	15.
	 Oвај	 правилник	 објавити	 у	 Службеном	 листу	
општине	Инђија.

Број:	401-97/2017-II
Дана:	04.05.2017.	године
Инђија

Председник	општине	Инђија,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
 
 444
 На	 основу	 члана	 13.	 Закона	 о	 подстицајима	
у	 пољопривреди	 и	 руралном	 развоју	 (‘’Службени	
гласник	 Републике	 Србије’’	 број	 10/13,	 142/14,	 103/15	
и	101/16),	члана	55.	став	1.	тачка	12.	Статута	општине	
Инђија-пречишћени	 текст	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 број	 9/13),	 Програма	 подршке	 за	 спровођење	
пољопривредне	политике	и	политике	 руралног	 развоја	
за	 општину	Инђија	 број	 320-79/2017-III	 од	 18.04.2017.	
године,	члана	9.	и	члана	12.	Одлуке	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2017.	 годину	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	број	26/16),
	 Председник	општине	Инђија	године	расписује

К	О	Н	К	У	Р	С
за	доделу	бесповратних	средстава	за	регрес	за	

репродуктивни	материјал	(вештачко	осемењавање)	
у	2017.	години	на	територији	општине	Инђија	

1.	Циљ	и	предмет	конкурса
	 Циљ	 конкурса	 je	 побољшање	 и	 поправљање	
расног	састава	говеда	на	територији	општине	Инђија	у	
циљу	повећања	производње	и	квалитета	млека	и	меса,	
повећање	 сточног	 фонда,	 подизање	 стандарда	 живота	
у	 руралној	 средини	 и	 пољопривредних	 произвођача,	
кроз	 повећање	 и	 стабилност	 дохотка	 пољопривредних	
газдинстава.
	 Предмет	 конкурса	 је	 регресирање	 вештачког	
осемењавање	 говеда,	 тј.	 покриће	 трошкова	 првог	
осемењавања	 од	 стране	 ветеринарских	 станица	 и	
пољопривредних	 газдинстава	 чији	 носилац	 или	 члан	
поседује	 уверење	 или	 сертификат	 за	 самостално	
осемењавање	говеда,	а	које	финансира	Општина	Инђија.	

2.	Висина	и	намена	средстава:
	 За	 реализацију	 конкурса	 предвиђен	 је	 укупан	
износ	3.000.000,00	динара.
	 Подстицајна	средства	по	овом	конкурсу	утврђују	
се	у	износу	до	100%	у	зависности	од	економске	вредности	
осемењавања.	 Приликом	 обрачуна	 се	 узима	 вредност	
без	пореза	на	додату	вредност	(ПДВ).	Регресирање	ће	се	
вршити	за	прво	вештачко	осемењавање	по	грлу	јуница	
или	краве	као	накнада	трошкова	осемењавања.	

 Минималан	 износ	 бесповратних	 средстава	
износи	2.000,00	динара	по	приплодном	грлу	(без	ПДВ-а),	
односно	максималан	износ	по	једном	захтеву	не	може	
прећи	100.000,00	динара.

3.	Корисници	средстава
	 Право	на	коришћење	подстицајних	средстава	има	
физичко	 лице	 –	 носилац	 регистрованог	 комерцијалног	
породичног	 пољопривредног	 газдинстава	 с	 територије	
општине	 Инђија	 и	 са	 производњом	 на	 територији	
општине	Инђија.

4.	Услови	за	учешће	на	конкурсу
1.	 Подносилац	 пријаве	 треба	 да	 има	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 уписано	 у	 Регистар	
пољопривредних	газдинстава,	са	активним	статусом;
2.	Подносилац	пријаве	мора	бити	са	територије	општине	
Инђија	и	производњом	на	територији	општине	Инђија;
3.	Подносилац	пријаве	 за	инвестицију	 за	коју	подноси	
захтев	не	може	да	користи	подстицаје	по	неком	другом	
основу	 (субвенције,	 подстицаји,	 донације),	 односно	
ако	 иста	 инвестиција	 није	 предмет	 другог	 поступка	
за	 коришћење	 подстицаја,	 осим	 подстицаја	 у	 складу	
са	 прописом	 којим	 се	 уређује	 кредитна	 подршка	
регистрованим	пољопривредним	газдинствима;	
4.	 Подносилац	 захтева	 мора	 да	 има	 измирене	 пореске	
обавезе	 и	 доспеле	 јавне	 дажбине	 према	 локалној	
самоуправи;
5.	Подносилац	захтева	мора	да	има	измирене	обавезе	по	
раније	одобреним	захтевима	финансираним	из	средстава	
буџета	општине	Инђија;
6.	 Плаћање	 путем	 компензације	 и	 цесије	 неће	 бити	
признато.

5.	Временски	оквир	конкурса
	 Конкурс	 је	 отворен	 до	 утрошка	 средстава,	 а	
најкасније	до	15.11.2017. године.
	 Захтеви	 за	 регрес	 за	 вештачко	 осемењавање	
говеда,	 пољопривредна	 газдинства	 подносе	 два	 пута	
годишње	и	то:	за	осемењавања	извршена	од	01.11.2016.	
до	 30.04.2017.	 године	 захтев	 се	 подноси	 од	 01.	 до	 31.	
маја	2017.	године,	а	за	осемењавања	извршена	у	периоду	
oд	01.05.	2017.	–	31.10.2017.	године	захтев	се	подноси	од	
01.	септембра	до	15.	новембра	2017.	године.

6.	 Потребна	 документација	 којом	 се	 доказује	
испуњеност	услова	за	учешће	на	конкурсу:
1.	Читко	 попуњен	 образац	пријаве	 који	 чини	 саставни	
део	конкурса.	Образац	1;
2.	Фотокопија	личне	карте	или	очитана	чипована	лична	
карта	за	носиоца	РПГ,	односно	
	овлашћеног	лица	у	правном	лица;
3.	 Фотокопија	 картона	 осемењавања	 (издаје	 и	 оверава	
ветеринар)	 за	 газдинства	 која	 осемењавања	 врше	 код	
ветеринара;
4.	 Уверење	 о	 положеном	 семинару	 (курсу)	 за	
вештачко	 осемењавање	 или	 сертификат	 за	 самостално	
осемењавање	говеда	уколико	исто	врши	пољопривредни	
произвођач,	 са	 рачуном	 за	 купљено	 семе	 (фискални	 и	
готовински);	
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5.	Потврда	банке	о	преносу	средстава	или	извод	(оверени	
од	 стране	 банке)	 у	 случају	 када	 је	 плаћање	 извршено	
безготовински;
6.	 Потврда	 о	 активном	 статусу,	 прва	 и	 друга	 страна	
извода	из	Регистра	пољопривредних	газдинстава	за	2017.	
годину	 и	 страна	 извода	 из	 Регистра	 пољопривредних	
газдинстава	за	2017.	годину	са	подацима	о	животињама;
7.	 Потписана	 изјава	 да	 за	 предметну	 инвестицију	 не	
користи	подстицаје	по	неком	другом	основу	(субвенције,	
подстицаји,	 донације),	 односно	 ако	 иста	 инвестиција	
није	предмет	другог	поступка	за	коришћење	подстицаја,	
осим	подстицаја	у	складу	са	прописом	којим	се	уређује	
кредитна	 подршка	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима.	Образац	2;
8.	Потврда	о	испуњеним	доспелим	обавезама	по	раније	
одобреним	 захтевима	 финансираним	 из	 средстава	
буџета	општине	Инђија.	Образац	3;
9.	Уверење	о	измиреним	пореским	обавезама	и	доспелим	
јавним	 дажбинама	 издато	 од	 стране	 надлежног	 органа	
јединице	локалне	самоуправе,	не	старије	од	3	месеца;

	 Потребна	 документа	 могу	 се	 предати	 у	
оригиналу	или	као	оверене	фотокопије.

7.	Начин	достављања	пријава
	 Захтев	са	потребном	документацијом	доставити	
лично	на	шалтеру	1	Пријемног	одељења	општине	Инђија	
или	 могу	 бити	 послате	 поштом	 на	 адресу:	 Општина	
Инђија,	 Цара	 Душана	 1,	 22320	 Инђија	 са	 назнаком	
за	 “Конкурс	 за	 доделу	 бесповратних	 средстава	 за	
регрес	 за	 репродуктивни	 материјал	 (вештачко	
осемењавање)	 у	 2017.	 години	 на	 територији	
општине	 Инђија“	 за	 „Комисију	 за	 расподелу	 и	
контролу	 управљања	 средствима	 Буџетског	 фонда	 за	
пољопривреду	 и	 рурални	 развој	 општине	 Инђија	 -	 не	
отварај!“

8.	Контакт	за	додатне	информације
	 Додатне	 информације	 можете	 добити	 путем	
телефона	022/55-60-60	од	07	до	15	часова	у	Агенцији	за	
рурални	развој	општине	Инђија.
	 Текст	Конкурса,	обрасце	и	Правилник	о	додели	
бесповратних	 средстава	 за	 регрес	 за	 репродуктивни	
материјал	 (вештачко	 осемењавање)	 у	 2017.	 години	 на	
територији	 општине	 Инђија	 могу	 се	 преузети	 лично	
у	 Агенцији	 за	 рурални	 развој	 општине	 Инђија	 и	 са	
интернет	адреса:	www.arri.rs	или	www.indjija.net

Број:	401-94/2017-II
Дана:	04.05.2017.	године
Инђија

Председник	општине	Инђија,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	 основу	 члана	 13.	 Закона	 о	 подстицајима	
у	 пољопривреди	 и	 руралном	 развоју	 (‘’Службени	
гласник	 Републике	 Србије’’	 број	 10/13,	 142/14,	 103/15	
и	101/16),	члана	55.	став	1.	тачка	12.	Статута	општине	
Инђија-пречишћени	 текст	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 број	 9/13),	 Програма	 подршке	 за	 спровођење	
пољопривредне	политике	и	политике	 руралног	 развоја	
за	 општину	Инђија	 број	 320-79/2017-III	 од	 18.04.2017.	
године,	члана	9.	и	члана	12.	Одлуке	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2017.	 годину	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	број	26/16),
	 Председник	општине	Инђија	расписује

К	О	Н	К	У	Р	С
ЗА	ДОДЕЛУ	БЕСПОВРАТНИХ	СРЕДСТАВА	
ЗА	ИНВЕСТИЦИЈЕ	У	ФИЗИЧКА	СРЕДСТВА	
ПОЉОПРИВРЕДНИХ	ГАЗДИНСТАВА	У	2017.	

ГОДИНИ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

1.	ЦИЉ	И	ПРЕДМЕТ	КОНКУРСА

	 Циљ	 конкурса	 је	 модернизација	 производње	
и	 јачање	 производне	 конкуретности	 кроз	 повећање	
продуктивности	 газдинства,	 смањење	 производних	
трошкова,	 одрживог	 управљања	 ресурсима	 и	
прилагођавања	захтевима	домаћег	и	страног	тржишта.

2.	 ВИСИНА	 И	 НАМЕНА	 ПОДСТИЦАЈНИХ	
СРЕДСТАВА

	 За	реализацију	Конкурса	за	доделу	бесповратних	
средстава	 у	 физичка	 средства	 пољопривредних	
гадинстава	 у	 2017.	 години,	 предвиђен	 је	 укупан	 износ	
од	13.000.000.00	динара.	Бесповратна	средства	по	овом	
конкурсу	 утврђују	 се	 у	 износу	 до	 50%	 од	 плаћеног	
износа	 цене	 купљене	 опреме.	 Приликом	 обрачуна	
се	 узима	 вредност	 инвестиције	 без	 пореза	 на	 додату	
вредност	(ПДВ).
	 Минимални	 и	 максимални	 износ	 повраћаја	
средстава	по	секторима	је	следећи:
•	За	сектор	млека:
мин.	15.000	динара,	макс.	200.000	динара
•	За	сектор	меса:
мин.	15.000	динара,	макс.	200.000	динара
•	За	сектор	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	печурке)	
и	цвеће:
мин.	25.000	динара,	макс.	500.000	динара
•	За	сектор	остали	усеви:
мин.	25.000	динара,	макс.	500.000	динара
•	За	сектор	пчеларство:
мин.	5.000	динара,	макс.	100.000	динара	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Подносилац	захтева	може	поднети	само	 једну	
пријаву	 по	 конкурсу,	 али	 за	 више	 тачака	 у	 оквиру	
конкурса,	 с	 тим	 да	 је	 максималан	 износ	 повраћаја	 по	
једној	пријави	500.000,00	динара.
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Бесповратна	 средства	 ће	 се	 користити	 за	 следеће	
намене:
1.	Сектор	млеко
•	Набавка	квалитетних	приплодних	јуница	млечних	раса	
или	сименталског	говечета,
•	 Набавка	 опреме	 и	 механизације	 за	 припрему,	
дистрибуцију	и	складиштење	концентроване	и	кабасте	
сточне	хране	(сено,	силажа,	сенажа,	итд),
•	 Набавка	 опреме	 за	 мужу	 или	 затворених	 система	 за	
мужу	у	слободном	и	везаном	систему	држања.
2.	Сектор	месо
•	 Набавка	 квалитетних	 говеда,	 оваца,	 коза	 и	 свиња	
товних	раса,
•	Набавка	опреме	и	механизације	за	припрему,	руковање	
и	 дистрибуцију	 концентроване	 и	 кабасте	 сточне	 хране	
на	 газдинству	 (сено,	 силажа,	 сенажа,	 итд),	 електричне	
ограде	и	термо-појилице.
3.	Сектор	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	и	печурке)	
и	цвеће
•	 Набавка	 механизације	 и	 опреме	 за	 сетву,	 садњу,	
заштиту	биља	и	наводњавање/одводњавање	за	воћарску	
и	 виноградарску	 производњу,	 производњу	 садног	
материјала	 и	 повртарску	 производњу	 (укључујући	 и	
производњу	 расада	 и	 цвећарство)	 на	 отвореном	 пољу;	
набавка	 механизације	 за	 воћарско-виноградарску	
производњу	 (набавка	 прецизних	 машина	 за	 сетву,	
машина	 за	 расађивање	 расада,	 висококвалитетних	
прскалица	или	атомизера	за	заштиту	од	болести,	корова	
и	штеточина;	набавка	система	са	микропрскалицама	за	
заштиту	воћњака,	винограда	и	расадника	од	измрзавања;	
набавка	 противградних	 мрежа	 и	 пратеће	 опреме;	
набавка	система	кап	по	кап;	набавка	пластичних	фолија,	
агротекстила	и	прскалица	за	наводњавање).
4.	 Сектор	 остали	 усеви	 (житарице,	 индустријско,	
аромантично	и	зачинско	биље	и	др.)
•	Набавка	прикључних	машина	за	жетву	и	бербу,
•	Набавка	машина	за	обраду	земљишта,
•	Набавка	сејалица.
5.	Сектор	пчеларство
•	Набавка	нових	пчелињих	друштава,
•	Набавка	опреме	за	пчеларство.

3.	КОРИСНИЦИ	ПОДСТИЦАЈНИХ	СРЕДСТАВА
	 -	 физичко	 лице	 –	 носилац	 регистрованог	
комерцијалног	породичног	пољопривредног	газдинства
	 -	 предузетник	 и	 правно	 лице	 уписани	 у	
Регистар	пољопривредних	газдинстава.

4.	ОПШТИ	УСЛОВИ	ЗА	УЧЕШЋЕ	НА	КОНКУРСУ

1.	 Подносилац	 пријаве	 треба	 да	 има	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 уписано	 у	 Регистар	
пољопривредних	газдинстава,	са	активним	статусом;
2.	Подносилац	пријаве	мора	бити	са	територије	општине	
Инђија	и	производњом	на	територији	општине	Инђија;
3.	 За	 предузетника	 и	 правно	 лице:	 регистровано	
пољопривредно	 газдинство	 мора	 бити	 уписано	 у	
Регистар	 пољопривредних	 гадинстава	 и	 налазити	 се	 у	
активном	 статусу,	мора	 бити	 регистровано	 у	Агенцији	
за	привредне	регистре	и	бавити	се	делатношћу	за	коју	

конкурише.	Задруге	морају	имати	најмање	пет	задругара	
чланова	 задруге	 који	 су	 у	 складу	 са	 Правилником	
уписани	 у	 Регистар	 пољопривредних	 газдинстава	 и	
налазе	се	у	активном	статусу;
4.	Подносилац	пријаве	 за	инвестицију	 за	коју	подноси	
захтев	не	може	да	користи	подстицаје	по	неком	другом	
основу	 (субвенције,	 подстицаји,	 донације),	 односно	
иста	 инвестиција	 не	 може	 да	 буде	 предмет	 другог	
поступка	 за	коришћење	подстицаја,	 осим	подстицаја	у	
складу	са	прописом	којим	се	уређује	кредитна	подршка	
регистрованим	пољопривредним	газдинствима;	
5.	 Подносилац	 захтева	 мора	 да	 има	 измирене	 пореске	
обавезе	 и	 доспеле	 јавне	 дажбине	 према	 локалној	
самоуправи;
6.	Подносилац	захтева	мора	да	има	измирене	обавезе	по	
раније	одобреним	захтевима	финансираним	из	средстава	
буџета	општине	Инђија;
7.	Инвестиција	мора	да	 је	реализована	у	2017.	години,	
при	 чему	 се	 под	 реализацијом	 инвестиције	 сматра	
извршење	 свих	 радњи	 везаних	 за	 набавку	 предмета	
прихватљиве	 инвестиције	 (закључење	 купопродајног	
уговора,	 промет	 робе,	 издавање	докумената	 који	прате	
робу,	преузимање	робе,	исплата	цене	у	потпуности)	као	и	
стављање	инвестиције	у	функцију	у	складу	са	наменом;
8.	 Подносилац	 захтева	 и	 добављач	 опреме	 не	 могу	 да	
представљају	повезана	лица;
9.	Подносилац	пријаве	мора	наменски	да	користи	и	не	
отуђи	инвестицију	која	је	предмет	захтева	у	периоду	од	
три	године	од	дана	набавке	опреме,	односно	пет	година	
од	дана	набавке	машина	и	механизације;
10.	Подносилац	захтева	мора	у	Регистру	пољопривредних	
газдинстава	 да	 има	 пријављену	 одговарајућу	 врсту	
биљне	 културе,	 односно	 одговарајућу	 животињу	
пријављену	 у	 Регистру	 и	 обележену	 и	 регистровану	 у	
складу	са	законом	којим	се	уређује	ветеринарство,
11.	 Плаћања	 путем	 компензације	 и	 цесије	 неће	 бити	
призната;

5.	 СПЕЦИФИЧНИ	 УСЛОВИ	 ЗА	 УЧЕШЋЕ	 НА	
КОНКУРСУ

Сектор	-	Млеко:
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 поседују	 најмање	 2	 (две)	 овце,	 козе,	
одрасле	 краве	 или	 јунице	 преко	 14	 месеци	 или	 купе	
јуницу	 за	 приплод	 старости	 од	 16	 до	 36	 месеци	 у	
моменту	 потписивања	 уговора	 или	 издавања	 рачуна.	
Квалитетна	 приплодна	 јуница	 која	 је	 премет	 захтева	
мора	да	се	користе	за	даљу	репродукцију	на	газдинству	
подносиоца	захтева	3	године	од	дана	набавке.
Сектор	–	Месо:
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 поседују	 најмање	 1	 (једну)	 одраслу	
краву	 или	 јуницу	 преко	 14	 месеци,	 или	 најмање	 5	
(пет)	 одраслих	 оваца,	 најмање	 5	 (пет)	 одраслих	 коза	
или	 најмање	 2	 (две)	 одрасле	 крмаче	 и	 назимице.	Купе	
квалитетну	приплодну	овцу	или	козу	старости	од	3	до	
18	месеци	у	моменту	издавања	рачуна	или	квалитетну	
крмачу	или	назимицу	старости	до	12	месеци.	Квалитетну	
приплодну	овцу	и	козу	која	је	предмет	захтева	користе	
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за	 даљу	 репродукцију	 на	 свом	 газдинству	 2	 године	 од	
дана	 набавке,	 а	 квалитетну	 приплодну	 свињу	 која	 је	
предмет	захтева	користе	за	даљу	репродукцију	на	свом	
газдинству	годину	дана	од	дана	набавке.
Сектор	–	воће,	грожђе,	поврће	(укључујући	печурке)	и	
цвеће
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	која	имају	засновану	производњу:	минимум	
0,3	до	максимум	20	ha	воћа,	поврћа(укључујући	печурке),	
грожђа	и	цвећа	или	засновану	пластеничку	производњу.
Сектор-Остали	усеви
	 Прихватљиви	 корисници	 су	 пољопривредна	
газдинства	 која	 имају	 минимум	 2	 ха	 земљишта	 под	
усевима.
Сектор-Пчеларство
	 Прихватљиви	корисници	у	сектору	пчеларство	
су	пољопривредна	газдинства	која	поседују	минимум	2	
кошницe	пчела	пријављених	у	Регистру	пољопривредних	
газдинстава.

6.	ВРЕМЕНСКИ	ОКВИР	КОНКУРСА
	 Конкурс	 је	 отворен	 до	 утрошка	 средстава,	 а	
најкасније	до	30.09.2017.	године.

7.	ПОТРЕБНА	ДОКУМЕНТАЦИЈА

За	физичка	и	правна	лица:

1.	Читко	 попуњен	 образац	пријаве	 који	 чини	 саставни	
део	конкурса.	Образац	1;
2.	Фотокопија	личне	карте	или	очитана	чипована	лична	
карта	за	носиоца	РПГ,	односно	
овлашћеног	лица	у	правном	лица;
3.	 Доказ	 извршеном	 плаћању	 предметне	 инвестиције	
(фискални	рачун,	готовински	рачун	са	спецификацијом	
и	 отпремница)	 издат	 у	 периоду	 од	 1.	 јануара	 до	 30.	
септембра,	године	за	коју	се	подноси	захтев,	а	који	гласи	
на	подносиоца	захтева;
4.	Потврда	банке	о	преносу	средстава	или	извод	(оверени	
од	 стране	 банке)	 у	 случају	 када	 је	 плаћање	 извршено	
безготовински;
5.	Гарантни	лист	за	извршену	набавку	предметне	опреме,	
машина	 и	 механизације	 за	 коју	 је	 утврђена	 обавеза	
издавања	гарантног	листа,	односно	изјаву	добављача	да	
иста	не	подлеже	обавези	издавања	гарантног	листа;
6.	 Потврда	 о	 активном	 статусу,	 прва	 и	 друга	 страна	
извода	 из	 Регистра	 пољопривредних	 газдинстава	 за	
2017.	 годину	 а	 за	 сектор	 млеко,	 месо	 и	 пчеларство	 -	
подаци	о	животињама;
7.	 Потписана	 изјава	 да	 за	 предметну	 инвестицију	 не	
користи	подстицаје	по	неком	другом	основу	(субвенције,	
подстицаји,	 донације),	 односно	 да	 иста	 инвестиција	
није	предмет	другог	поступка	за	коришћење	подстицаја,	
осим	подстицаја	у	складу	са	прописом	којим	се	уређује	
кредитна	 подршка	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима.	Образац	2;
8.	Потврда	о	испуњеним	доспелим	обавезама	по	раније	
одобреним	 захтевима	 финансираним	 из	 средстава	
буџета	општине	Инђија.	Образац	3;
9.	Уверење	о	измиреним	пореским	обавезама	и	доспелим	

јавним	 дажбинама	 издато	 од	 стране	 надлежног	 органа	
јединице	локалне	самоуправе,	не	старије	од	3	месеца
10.	Уколико	подносилац	захтева	поседује:
-	 потврда	 да	 је	 подносилац	 захтева	 члан	 удружења	
пољопривредника/задруге
-	оверена	фотокопија	дипломе	(факултет,	средња	школа	
у	области	пољопривреде/ветерине).
Додатна	документација	за	инвестиције:
101.1.1	 набавка	 квалитетних	 приплодних	 јуница	
млечних	раса	или	сименталског	говечета	и	
101.2.1	 набавка	 квалитетних	 говеда,	 оваца,	 коза	 и	
свиња	товних	раса,
1.	Уверење	о	здравственом	стању	животиња,	оверено	од	
стране	надлежног	ветеринарског	инспектора,	
2.	 Уверење	 о	 пореклу	 и	 производним	 особинама	
квалитетног	 приплодног	 грла	 које	 је	 предмет	 захтева	
(педигре).
3.	 Уговор	 о	 купопродаји	 (уколико	 је	 добављач	
пољопривредно	газдинство).

Додатна	обавезна	документација	за	правна	лица:
1.	Извод	из	Агенције	за	привредне	регистре	не	старији	
од	три	месеца	од	дана	подношења	захтева;
2.	 Фотокопија	 потврде	 о	 пореском	 идентификационом	
броју.
	 Уколико	 се	 опрема	 набавља	 из	 иностранства,	
подносилац	 пријаве	 обавезан	 је	 да	 достави	 документа	
преведена	 на	 српски	 језик.	 Документацију	 мора	
превести	овлашћени	судски	тумач.	
	 Потребна	 документа	 могу	 се	 предати	 у	
оригиналу	или	као	оверене	фотокопије.
 
8.	УСЛОВИ	КОРИШЋЕЊА	СРЕДСТАВА
•	 Средства	 за	 подршку	 инвестија	 по	 овом	 Конкурсу	
додељују	се	бесповратно.
•	Бесповратна	средства	ће	се	додељивати	по	пристиглим	
пријавама	 до	 утрошка	 средстава	 опредељених	
конкурсом.	
•	 Бесповратна	 средства	 ће	 се	 исплаћивати	 у	 складу	 са	
приливом	средстава	у	буџет	Општине	Инђија.
	 Сви	 елементи	 Конкурса	 који	 нису	 наведени	
у	 овом	 тексту,	 као	што	 су	поступак	доношења	одлуке,	
листа	 прихватљивих	 трошкова,	 критеријуми	 бодовања	
и	 остала	 питања	 у	 вези	 с	 Конкурсом,	 прописани	 су	
Правилником.

9.	НАЧИН	ДОСТАВЉАЊА	ПРИЈАВА
	 Захтев	са	потребном	документацијом	доставити	
лично	на	шалтеру	1	Пријемног	одељења	општине	Инђија	
или	послати	поштом	на	адресу:	Општина	Инђија,	Цара	
Душана	 1,	 22320	 Инђија	 са	 назнаком	 за	 „Конкурса	 за	
доделу	бесповратних	средстава	за	инвестиције	у	физичка	
средства	пољопривредних	газдинстава	у	2017.	години“	
за	 „Комисију	 за	 расподелу	 и	 контролу	 управљања	
средствима	Буџетског	фонда	за	пољопривреду	и	рурални	
развој	општине	Инђија	-	не	отварај!“

10.	КОНТАКТ	ЗА	ДОДАТНЕ	ИНФОРМАЦИЈЕ
	 Додатне	 информације	 можете	 добити	 лично	
или	путем	телефона	022/55-60-60	од	07	до	15	часова	у	
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Агенцији	за	рурални	развој	општине	Инђија.	
	 Текст	 Конкурса,	 обрасце	 и	 Правилник	 о	
додели	 средстава	 за	 доделу	 бесповратних	 средстава	
за	 инвестиције	 у	 физичка	 средства	 пољопривредних	
газдинстава	 у	 2017.	 години	 на	 територији	 Општине	
Инђија	 могу	 се	 преузети	 лично	 и	 са	 интернет	 адреса:	
www.arri.rs	или	www.indjija.net

Број:	401-95/2017-II
Дана:	04.05.2017.	године
Инђија

Председник	општине	Инђија,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	основу	члана	9.	Закона	о	буџетском	систему	
(„Сл.	Гласник	РС“,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/2013,	63/2013,	108/13,	142/14,	68/15,	103/15	и	99/16),	
члана	 55,	 став	 1,	 тачка	 3	 Статута	 општине	 Инђија–
пречишћен	 текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.9/13.)	и	Правилника	 за	утврђивање	и	 евидентирање	
корисника	 јавних	 средстава	 и	 отварање	 и	 укидање	
подрачуна	консолидованог	рачуна	код	Управе	за	трезор	
(“Сл.	Гласник	РС”,	бр.	113/2013,	8/2014	и	24/2016.),
	 Председник	општине	Инђија	дана	 	18.05.2017.	
године		доноси

ОДЛУКУ	
О	ОТВАРАЊУ	НАМЕНСКОГ	ДЕВИЗНОГ	РАЧУНА	

ЗА	ДОНАЦИЈУ

I
	 Отвара	 се	 наменски	 девизни	 рачун	 општине	
Инђија	 за	 потребе	 пројекта	 ЕuropeAid/138126/IH/
ACT/RS	 “Supporting	 children	 with	 disabilities	 and	
their	 families	 in	 Inđija”	 /	 “Пружање	 подршке	 деци	
са	 сметњама	 у	 развоју	 и	 њиховим	 породицама	 у	
Инђији“.

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

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

Број:	400-11/2017-II
Дана:	18.05.2017.	године
Инђија

Председник	општине,
Владимир	Гак,	с.р.

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

КОМИСИЈА	 ЗА	 СПРОВОЂЕЊЕ	 ИЗБОРА	 ЗА	
ЧЛАНОВЕ	 САВЕТА	 МЕСНИХ	 ЗАЈЕДНИЦА	 НА	
ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана		02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	 УТВРЂИВАЊУ	 ЈЕДИНСТВЕНЕ	 ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	 ЗА	 ИЗБОР	 ЧЛАНОВА	 САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	ИНЂИЈА

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	 чланова	Савета	Месне	 заједнице	 	ИНЂИЈА,	 	 на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	и	
то:

1.	Слободан	Алексић	из		Инђије,	улица	Краља	Петра	I	
45,	по	занимању	пензионер,	рођен		08.05.1950.	године		
2.	Бранислав	Блечић	из	Инђије,	улица	Фрушкогорска	
87а,	 по	 занимању	 електромонтер,	 рођен	 29.03.1980.	
године	 	 	 	 	 	 									
3.	Зденко	Гајић	из	Инђије,	улица	Милетићева	112/01/7,	
по	 занимању	 доктор	 медицине	 епидемиолог,	 рођен	
12.07.1967.	године	 	 	 	 									
4.	Светозар	Живић	из	Инђије,	улица	Девет	Југовића	25,	
по	занимању	виши	зубни	техничар	(протетичар),	рођен		
11.04.1987.	године	 	 	 	 									
5.	Жељко	Јагодић	из	Инђије,	улица	Кнеза	Лазара	1а,	по	
занимању	матурант	гимназије,	рођен		07.07.1959.	године
6.	Данило	Матијашевић	 из		Инђије,	улица	Змај	
Јовина	 54,	 по	 занимању	 економски	 техничар,	 рођен	
09.08.1961.	године	 	 	 	 									
7.	Драгана	Младеновић	из	Инђије,	улица		Сремска	102,	
по	 занимању	 професор	 физичког	 васпитања,	 рођена		
28.06.1968.	године	 	 	 	 									
8.	 Здравка	 Познан	 из	 	 Инђије,	 улица	 	 Дунавска	 19,	
по	 занимању	 економски	 техничар,	 рођена	 08.01.1968.	
године	 	 	 	 	 	 									
9.	Драган	Соколовић	из	Инђије,	улица	Војвођанска	64,	
по	занимању	електротехничар,	рођен		28.08.1967.	године
10.	Урош	Трифуновић	из	Инђије,	улица		Цара	Душана	
11,	по	занимању	економиста,	рођен		01.10.1991.	године		
11.	Јелена	Тртица	из	Инђије,	улица	Војводе	Степе	4,	по	
занимању	Библиотекар,	рођена	09.09.1971.	године										

II

 У	Савет	Месне	заједнице	Инђија	бира	се	11	
(једанаест)	чланова.
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III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Инђија.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-1
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

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

 448
 На	 основу	 тачке	 7.	 	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних		заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана		02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ		БЕШКА

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 БЕШКА	 	 на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	и	
то:

1.	 Милан	 Божовић	 из	 Бешке,	 улица	 Пашићева	 27,	
машинбравар,	рођен	28.12.1957.	године	 	 										
2.	Јелица	Вукичевић	из	Бешке,	улица		Милоша	Обилића	
35	,	домаћица,	рођена	25.07.1957.	године																												
3.	 Петар	 Грбић	 из	 Бешке,	 улица	 Цара	 Лазара	 25,	
пензионер,	рођен	10.10.1947.	године																																		
4.	 Немања	 Дедеић	 из	 Бешке,	 улица	 Карађорђева	 37,		
инж.	саобраћаја,	рођен	29.09.1988.	године																									
5.	Марио	Ливаја	из	Бешке,	улица	Хајдук	Станка	1,	дипл.
инг.-мастер	пољопривреде,	рођен	12.08.1987.	године						
6.	Жељко	Марковић	 из	 Бешке,	 улица	Првомајска	 49,	
возач,	рођен	05.10.1981.	године																																										
7.	 Саша	 Стојановић	 из	 Бешке,	 улица	 Фрушкогорска	
109,	дипломирани	електро	инжењер,		рођен		11.08.1985. 
године																																																																																					
8.	Новица	Темуновић	из	Бешке,	улица	Краља	Петра	I	
25,	дипл.	инж.	сточарства,	рођен	21.04.1987.	године								
9.	 Дејан	 Тепавац	 из	 Бешке,	 улица	 Цара	 Лазара	 119,	
професионални	возач,	рођен	20.09.1971.	године															

II

 У	 Савет	 Месне	 заједнице	 Бешка	 бира	 се	 9	
(девет)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Бешка.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-3
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних		заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године		број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана		02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ		ЈАРКОВЦИ

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	чланова	Савета	Месне	заједнице	ЈАРКОВЦИ		на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	и	
то:

1.	 Ненад	 Басара	 из	 Јарковаца,	 улица	 Ивана	
Милутиновића	141,	пољопривредник,	рођен	29.03.1972. 
године																																																																																					
2.	Лазар	Вукмировић	из	Јарковаца,	улица		Моше	Пијаде	
бб,	по	занимању	студент,	рођен	14.04.1989.	године										
3.	 Раде	 Даниловић	 из	 Јарковаца,	 улица	 Ивана	
Милутиновића	138,	пољопривредник,	рођен	31.05.1971. 
године	 	 	 	 	 	 										
4.	 Миле	 Ковачевић	 из	 Јарковаца,	 улица	 Ивана	
Милутиновића	42,	по	занимању	саобраћајни	техничар,	
рођен	03.10.1995.	године		 	 	 										
5.	 Јордан	 Радуловић	 из	 Јарковаца,	 улица	 Ивана	
Милутиновића	 135,	 возач	 моторних	 возила,	 рођен	
14.02.1995.	године	 	 	 	 										
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II

 У	Савет	Месне	заједнице	Јарковци	бира	се	5	
(пет)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Јарковци.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-11
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	КРЧЕДИН

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 КРЧЕДИН	 на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	и	
то:

1.	 Љубомир	 Главашевић	 из	 Крчедина,	 улица	 Цара	
Душана	76,	по	занимању	предузетник,	рођен	30.09.1956. 
године																																																																																				
2.	 Богдан	 Гршић	 из	 Крчедина,	 улица	 Светислава	
Радиновића	 27,	 по	 занимању	 дипломирани	
правник,рођен	15.11.1987.	године		 	 										
3.	Горан	Гршић	из	Крчедина,	улица	Цара	Душана	7,	по	
занимању	пољопривредник,	рођен	16.09.1968.	године						
4.	Ђорђе	Егић	-	Бата	 из	 Крчедина,	 улица	 Цара	
Душана	60,	по	занимању	економиста,	рођен	22.07.1954. 
године	 	 	 	 	 	 										
5.	Душко	Јованов	из	Крчедина,	улица	Милорада	Грујића	
16,	 по	 занимању	 електроинсталатер,	 рођен	 07.11.1953. 
године	 	 	 	 	 	 										

6.	Миленко	Ковач	 из	 Крчедина,	 улица	 Боре	
Кечића	 86,	 по	 занимању	 ауто-електричар,	 рођен	
04.04.1955.	године	 	 	 	 										
7.	 Љубинко	 Николић	 из	 Крчедина,	 улица	 Милорада	
Грујића	 55,	 по	 занимању	 трговац,	 рођен	 22.04.1973. 
године	 	 	 	 	 	 										
8.	Дамир	Пејаковић	из	Крчедина,	улица	Ледине	12,	по	
занимању	електротехничар,	рођен	30.04.1961.	године						
9.	 Драган	 Поповић	 из	 Крчедина,	 улица	 Миленка	
Вуксана	 55,	 по	 занимању	 пољопривредни	 техничар,	
рођен	29.12.1962.	године		 	 	 										
10.	Владан	Радиновић	из	Крчедина,	улица	Светислава	
Радиновића	 24,	 по	 занимању	 ветеринар,	 рођен	
13.01.1966.	године	 	 	 	 										
11.	Мирослав	Симовић	из	Крчедина,	улица	Дунавска	5,	
по	занимању	возач,	рођен	27.01.1974.	године	 										
12.	 Станислав	 Трифуновић	 из	 Крчедина,	 улица	
Милорада	 Грујића	 1,	 по	 занимању	 пензионер,	 рођен	
24.01.1946.	године	 	 	 	 										
13.	 Анђелка	 Ћосовић	 из	 Крчедина,	 улица	 Милорада	
Грујића	 50,	 по	 занимању	 васпитач,	 рођена	 18.06.1983.	
године	 	 	 	 	 	 										
14.	Синиша	Шкрбић	из	Крчедина,	улица	Ледине	45,	по	
занимању	радник,	рођен	27.07.1969.	године	 										

II

	 У	Савет	Месне	заједнице	Крчедин	бира	се	7	
(седам)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Крчедин.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-4
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	

КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА
САВЕТА	МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	МАРАДИК	

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	чланова	Савета	Месне	 заједнице	МАРАДИК,	на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	и	
то:

1.	Иштван	Беке	из	Марадика,	улица	Вука	Караџића	2,	
по	занимању	бравар,	рођен	22.09.1961.	године	 										
2.	Стеван	Брадић	из	Марадика,	улица	Барањска	70,	по	
занимању	 ветеринарски	 техничар,	 рођен	 13.02.1964.	
године	 	 	 	 	 	 										
3.	 Немања	 Веселиновић	 из	Марадика,	 улица	 Кертиз,	
бр.	 26,	 по	 занимању	 мастер-професор	 спорта	 и	 физ.
васпитања,	рођен	04.11.1989.	године	 	 										
4.	Ђорђе	Галчић	из	Марадика,	улица	Цара	Душана	11,	
по	занимању	ветеринарски	техничар,	рођен	12.07.1970.	
године	 	 	 	 	 	 										
5.	Ирга	Карољ	из	Марадика,	улица	Цара	Душана	75	а,	
по	занимању	земљорадник,	рођен	29.11.1954.	године						
6.	 Горан	 Кукољ	 из	 Марадика,	 улица	Школска	 бб,	 по	
занимању	бравар,	рођен	25.01.1976.	године	 										
7.	Мирослав	Милошевић	из	Марадика,	улица	Ђевуш	1,	
по	занимању	радник,	рођен	04.02.1991.	године																	
8.	Бојан	Татић	из	Марадика,	улица	Фрушкогорска	6,	по	
занимању	пољопривредник,	рођен	05.12.1981.	године					

II

	 У	Савет	Месне	заједнице	Марадик	бира	се	7	
(седам)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Марадик.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-10
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	
МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	НОВИ	КАРЛОВЦИ

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	
за	 избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 НОВИ	
КАРЛОВЦИ	 на	 изборима	 који	 ће	 се	 одржати	 дана	
14.05.2017.	године,	и	то:

1.	 Небојша	 Бајић	 из	 Нових	 Карловаца,	 улица	 Главна	
136,	по	занимању	економски	техничар,	рођен	17.10.1970.	
године	 	 	 	 	 	 										
2.	 Петар	 Маринковић	 из	 Нових	 Карловаца,	 улица	
Главна	 77,	 по	 занимању	 пољопривредник,	 рођен	
14.05.1971.	године	 	 	 	 										
3.	 Мирослав	 Мијалчић	 из	 Нових	 Карловаца,	 улица	
Шијачка	 117,	 по	 занимању	 пољотехничар,	 рођен	
08.11.1969.	године	 	 	 	 										
4.	Јандре	Мрђа	из	Нових	Карловаца,	улица	Прегревица	
42,	 по	 занимању	 електрозаваривач,	 рођен	 17.04.1958.	
године	 	 	 	 	 	 										
5.	Мирослав	Продановић	из	Нових	Карловаца,	улица	
Главна	 118,	 по	 занимању	 електромеханичар,	 рођен	
01.04.1970.	године	 	 	 	 										
6.	 Милан	 Тешић	 из	 Нових	 Карловаца,	 улица	 Главна	
100,	по	занимању	угоститељ,	рођен	19.11.1959.	године			
7.	Душан	Тркуља	из	Нових	Карловаца,	улица	Челенска	
45,	 по	 занимању	 техничар	 друмског	 саобраћаја,	 рођен	
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11.06.1995.	године

II

	 У	 Савет	 Месне	 заједнице	 Нови	 Карловци	
бира	се	7	(седам)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Нови	Карловци.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-6
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	НОВИ	СЛАНКАМЕН	
                                                                        

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	
за	 избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 НОВИ	
СЛАНКАМЕН,	 на	 изборима	 који	 ће	 се	 одржати	 дана	
14.05.2017.	године,	и	то:

1.	 Тамара	 Бугарин	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Светосавска	34,	по	занимању	трговац,	рођен	10.04.1981.	
године	 	 	 	 	 	 										
2.	 Недељко	 Гаковић	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Светосавска	 45,	 по	 занимању	 пољопривредник,	 рођен	
11.06.1961.	године	 	 	 	 										
3.	 Никола	 Јакововић	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Доситеја	 Обрадовића	 41,	 по	 занимању	 возач,	 рођен	
16.12.1965.	године	 	 	 	 										
4.	 Драган	 Кривошија	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Цара	Душана	141,	по	занимању	пољопривредник,	рођен	
20.02.1969.	године	 	 	 	 										

5.	 Милан	 Мартиновић	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Цара	 Душана	 60,	 по	 занимању	 електричар,	 рођен	
03.10.1961.	године	 	 	 	 										
6.	 Драгомир	 Панић	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Доситеја	Обрадовића	25,	по	занимању	пензионер,	рођен	
28.05.1951.	године	 	 	 	 										
7.	 Александар	 Равић	 из	 Новог	 Сланкамена,	 улица	
Карађорђева	 52,	 по	 занимању	 економиста,	 рођен	
04.08.1982.	године	 	 	 	 										

II

	 У	 Савет	Месне	 заједнице	 Нови	 Сланкамен	
бира	се	7	(седам)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Нови	Сланкамен.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-7
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	
МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	СЛАНКАМЕНАЧКИ	

ВИНОГРАДИ

I

	 Утврђује	се	јединствена	листа	кандидата	за	избор	
чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 СЛАНКАМЕНАЧКИ	
ВИНОГРАДИ	 на	 изборима	 који	 ће	 се	 одржати	 дана	
14.05.2017.	године,	и	то:

1.	 Јанко	 Алекса	 из	 Сланкаменачких	 Винограда,	
улица	 Јанда	 15,	 по	 занимању	 пољопривредник,	 рођен	
17.08.1959.	године	 	 	 	 										
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2.	 Паја	 Ђармоцки	 из	 Сланкаменачких	 Винограда,	
улица	Владимира	Хурбана	11,	по	занимању	службеник,	
рођен	11.07.1962.	године		 	 	 										
3.	 Штефан	 Ђурчик	 из	 Сланкаменачких	 Винограда,	
улица	Јанда	32,	по	занимању	гипсар,	рођен	25.08.1966.	
године	 	 	 	 	 	 										
4.	Јанко	Менђан	из	Сланкаменачких	Винограда,	улица	
Људевита	Штура	18,	по	занимању	земљорадник,	рођен	
24.09.1961.	године	 	 	 	 										
5.	 Јармилка	 Фабри	 из	 Сланкаменачких	 Винограда,	
улица	Јаношикова	13,	по	занимању	туристички	техничар,	
рођена	14.04.1984.	године	 	 	 										

II

 У	 Савет	 Месне	 заједнице	 Сланкаменачки	
Виногради	бира	се	5	(пет)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Сланкаменачки	Виногради.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-8
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	СТАРИ	СЛАНКАМЕН	

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	
за	 избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 СТАРИ	
СЛАНКАМЕН,	 на	 изборима	 који	 ће	 се	 одржати	 дана	
14.05.2017.	године,	и	то:

1.	Никола	Блажић	из	Старог	Сланкамена,	улица	Заград	

52,	по	занимању	предузетник,	рођен	21.01.1968.	године	
2.	 Душко	 Коларић	 из	 Старог	 Сланкамена,	 улица	
Бранка	Радичевића	 бб,	 по	 занимању	механичар,	 рођен	
01.06.1955.	године	 	 	 	 										
3.	 Никола	 Мацура	 из	 Старог	 Сланкамена,	 улица	 Др	
Боривоја	 Гњатића	 36,	 по	 занимању	 угоститељ,	 рођен	
22.11.1971.	године	 	 	 	 										
4.	 Славољуб	 Поповић	 из	 Старог	 Сланкамена,	 улица	
Натошевићева	 15,	 по	 занимању	 предузетник,	 рођен	
20.08.1976.	године	 	 	 	 										
5.	Дмитар	Прлић	из	Старог	Сланкамена,	улица	Викенд	
насеље	бб,	по	занимању	милиционер,	рођен	02.11.1962.	
године	 	 	 	 	 	 										

II

	 У	Савет	Месне	заједнице	Стари	Сланкамен	
бира	се	5	(пет)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Стари	Сланкамен.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-9
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месних	заједница:	
Инђија,	 Бешка,	 Крчедин,	 Јарковци,	 Марадик,	 Нови	
Карловци,	Нови	Сланкамен,	Сланкаменачки	Виногради,	
Стари	Сланкамен	и	Чортановци	 расписаних	 за	 14.	мај	
2017.	године	број	013-4-1/2017-I	од	06.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	02.05.2017.	године,	донела	је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	ЧОРТАНОВЦИ

I

	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	
избор	чланова	Савета	Месне	заједнице	ЧОРТАНОВЦИ	
на	изборима	који	ће	се	одржати	дана	14.05.2017.	године,	
и	то:
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1.	 Миодраг	 Галечић	 из	 Чортановаца,	 улица	 Вељка	
Влаховића	 33,	 по	 занимању	 аутомеханичар,	 рођен	
14.04.1955.	године	 	 	 	 										
2.	 Љиљана	 Грујић	 из	 Чортановаца,	 улица	 Дунавска	
бб,	по	занимању	дипл.	инг.	архитектуре-мастер,	рођена	
15.05.1982.	године	 	 	 	 										
3.	 Марија	 Јакшић	 из	 Чортановаца,	 улица	 Викенд	
насеље	бб,	по	занимању	угоститељ,	рођена	10.07.1965.	
године	 	 	 	 	 	 										
4.	Николина	Маркош	 из	 Чортановаца,	 улица	Викенд	
насеље	 бб,	 по	 занимању	 дипломирани	 теолог,	 рођена	
30.01.1987.	године	 	 	 	 										
5.	 Мирко	 Мијатовић	 из	 Чортановаца,	 улица	 Владе	
Грбића	Јунака	3,	по	занимању	месар,	рођен	21.04.1982.	
године	 	 	 	 	 	 										
6.	 Миле	 Поштић	 из	 Чортановаца,	 улица	 Вељка	
Влаховића	 33,	 по	 занимању	 бравар,	 рођен	 05.02.1963.	
године	 	 	 	 	 	 										
7.	Горан	Ћаћић	из	Чортановаца,	улица	Дунавска	бб,	по	
занимању	машинбравар,	рођен	18.05.1975.	године											

II

	 У	Савет	Месне	 заједнице	Чротановци	 бира	
се	7	(седам)	чланова.

III

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Чортановци.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-4-10/2017-I-5
Дана:	02.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

-------------------------
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 На	 основу	 тачке	 7.	 став	 1	 и	 2.	 Упутства	 о	
спровођењу	избора	за	чланове	Савета	Месне	заједнице	
Љуково	расписаних	за	28.	мај	2017.	године	број	013-9-
1/2017-I	од	28.04.2017.	године,
	 Комисија	 за	 спровођење	 избора	 за	 Савете	
Месних	 заједница	 на	 подручју	 општине	 Инђија,	 на	
седници	одржаној	дана	18.05.2017.	године,	донела	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ЈЕДИНСТВЕНЕ	ЛИСТЕ	
КАНДИДАТА	ЗА	ИЗБОР	ЧЛАНОВА	САВЕТА	

МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	ЉУКОВО

I
	 Утврђује	 се	 јединствена	 листа	 кандидата	 за	

избор	 чланова	 Савета	 Месне	 заједнице	 ЉУКОВО	 на	
изборима	који	ће	се	одржати	дана	28.05.2017.	године,	и	
то:

1.	РАДЕ	БЛАНУША	из	Љукова,	улица	Бранка	Ћопића	
бб,	по	занимању	менаџер,	рођен	18.10.1989.	године								
2.	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧЕНОВИЋ	 из	 Љукова,	 улица	
Николе	Тесле	31,	по	занимању	студент,	рођен	17.10.1994.	
године	 	 	 	 	 	 										
3.	 ЈОВАН	 БАТА	 ДРЉАЧА	 из	 Љукова,	 улица	 Петра	
Кочића	83,	по	занимању	КВ	продавац,	рођен	05.09.1956.	
године	 	 	 	 	 	 										
4.	РАДОМИР	ИЛИЋ	 из	Љукова,	 улица	Петра	Кочића	
55,	по	занимању	алатничар,	рођен	03.08.1960.	године					
5.	 ИЛИЈА	 ЈАЈИЋ	 из	 Љукова,	 улица	 4.	 јула	 82,	 по	
занимању	пензионер,	рођен	06.09.1934.	године	 										
6.	РАДЕ	ЈАЈИЋ	из	Љукова,	улица	4.	јула	84,	по	занимању	
пензионер,	рођен	27.01.1949.	године	 	 										
7.	БОБАН	КАНТАР	из	Љукова,	улица	1.	новембра	45,	
по	занимању	економиста,	рођен	02.08.1972.	године									
8.	 ДРАГАН	 КАНТАР	 из	 Љукова,	 улица	 1.	 новембра	
98,	 по	 занимању	 пољопривредни	 техничар,	 рођен	
21.01.1967.	године	 	 	 	           
9.	 ЈЕЛЕНА	МИЛИЧЕВИЋ	 из	Љукова,	 улица	Николе	
Тесле	58,	по	занимању	дипломирани	економиста,	рођена	
26.05.1980.	године	 	 	 	           
10.	МИКИЦА	ПЕТКОВИЋ	 из	Љукова,	 улица	Бранка	
Ћопића	 1,	 по	 занимању	 машински	 техничар,	 рођен	
12.04.1967.	године	 	 	 	 										
11.	МАРКО	РАЈКОВИЋ	из	Љукова,	улица	1.новембра	
36,	по	занимању	пензинер,	рођен	10.09.1954.	године							
12.	МИШО	САВИЋ	 из	 Љукова,	 улица	 4.	 јула	 86,	 по	
занимању	радник,	рођен	15.08.1956.	године	 										

II
	 У	Савет	Месне	 заједнице	Љуково	бира	се	7	
(седам)	чланова.

III
	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“	и	на	огласној	табли	Месне	заједнице	
Љуково.

КОМИСИЈА	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	ИЗБОРА
ЗА	САВЕТЕ	МЕСНИХ	ЗАЈЕДНИЦА
НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	013-9-7/2017-I
Дана:	18.05.2017.	године
Инђија

Председник,
Сандра	Николић,	с.р.

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