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На основу члана 11. став 8. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава из 

буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 8/18), 
 Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 2. јула 2018. године, донело је 
 

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА, ЗА 2018. ГОДИНУ

I 
Усваја се Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине 

Инђија за 2018. годину удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, 
број Извештаја 401-140/2018-II од 29. јуна 2018. године, по Јавном конкурсу број 401-98/2018-II од 
22.05.2018. године, који је спровела Комисија за доделу средстава из буџета општине Инђија 
удружењима, за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, 
образована Решењем број 02-103/2018-II од 07.06.2018. године. 
 Oвом Одлуком се утврђује избор програма од јавног интереса за општину Инђија за 2018. 
годину и додељују средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара удружењима, како следи 
приказано по областима од јавног интереса: 

Назив удружења-носиоца програма
и седиште удружења 

Назив изабраног 
програма

Износ додељених 
средстава из буџета 
општине Инђија за 
2018. годину 

 

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Друштво за борбу против шећерне 
болести општине Инђија, 
Инђија 

Детекција, едукација и социјализација 
особа са дијабетесом са подручја 
општине Инђија 

 
 
 

60.000,00 
 

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: НАУКА

„Клуб за негу науке и културе 
Милутин Миланковић“, 
Инђија 

„Прецесија либра 2018“ 
 
 

 
 

280.000,00 
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ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Удружење љубитеља Дунава „Мика 
Алас“,  
Стари Сланкамен 

„Дунаве, Дунаве моје море“  
 

80.000,00 
„Удружење грађана Карлова бара, 
заштита биодиверзитета и животне 
средине Инђија“, 
Инђија 

„Уређење локалитета Пинцова бара у 
циљу заштите животне средине 
аутохтоне флоре и фауне“ 

 
 
 

450.000,00 
Удружење грађана „Ленис“, 
Инђија 
 

„Едукација младих у заштити животне 
средине локалне заједнице (градско 
подручје Инђија)“ 

 
 
 

350.000,00 
Удружење спортских риболоваца 
Барица,  
Инђија 

„Уређење и оплемењивање приобалног 
појаса око језерцета код градског базена 
у Инђији“ 

 
 
 

580.000,00 

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА

„Удружење за заштиту зоо парка 
„Коки“ у Инђији“,  
Инђија 

„Зоо парк Инђије“  
 

1.000.000,00 
Удружење „Вилин салаш“,  
Марадик 
 

„Заштити, сачувај и нахрани“  
 

100.000,00 
Кинолошко друштво „Инђија“, 
Инђија 
 
 

„17. Национална изложба паса свих раса, 
ЦАЦ Инђија 2018“ 

 
 
 

250.000,00 
Ловачко удружење „Фазан“, 
Инђија  

Унапређење ловишта  
 

250.000,00 
Удружење пчелара „РОЈ“,  
Инђија 
 

„У бој за Рој“  
 

260.000,00 
Удружење одгајивача спортских 
голубова писмоноша 
„ПИСМОНОША-ИН“, Инђија 
 

„Такмичење спортских голубова 
писмоноша“ 

 
 
 

50.000,00 

ОБЛАСТ: ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ У КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ
ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

Центар за заштиту потрошача 
„Образовни потрошач“,  
Инђија 

„Потрошачки информер“ 
 

 
 

350.000,00 
Центар за заштиту потрошача 
„Потрошач Инђија“,  
Инђија 

„Агро потрошач“  
 

100.000,00 
Опште удружење предузетника 
Инђија, 
Инђија 

„Унапређење пословног амбијента за 
развој предузетништва и сектора 
ММСП“ 

 
 
 

300.000,00 
Удружење жена Моја Воља,  
Јарковци 
 
 

„Еколошки производи од шумског воћа 
и паприке“ 

 
 
 

80.000,00 
Општинско удружење пензионера 
Инђија,  
Инђија 
 

Унапређење квалитета живота код особа 
трећег доба 

 
 
 

250.000,00 
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II
 На основу ове одлуке, Председник општине, у 
име Општине Инђија, закључиће уговоре о финансирању 
или суфинансирању реализовања програма од јавног 
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија 
за 2018. годину, са удружењима из тачке I ове Одлуке.

III
 Удружења из тачке I ове одлуке, додељена 
средства могу користити искључиво за реализацију 
програма у складу са уговором из тачке II ове одлуке, а 
иста ће се исплаћивати у складу са динамиком прилива 
средстава у буџет општине Инђија за 2018. годину.

IV
 Удружења из тачке I ове одлуке дужна су да 
Општинском већу доставе наративни и финансијски 
извештај о реализацији програма након завршетка 
реализације програма, односно најкасније до 15. јануара 
наредне године, уз достављање копија комплетне 
финансијске документације о утрошку средстава за 
реализацију програма.
 Ако се приликом контроле утврди ненаменско 
трошење средстава, као и уколико удружење не достави 
извештај у року предвиђеном у ставу 1. ове тачке, 

корисник средстава је дужан да добијена средства врати 
у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању 
или суфинансирању реализовања програма од јавног 
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија, 
и таквом кориснику се по новим конкурсима за програме 
не могу додељивати средства из буџета општине Инђија 
у наредне три године.

V
 Ова одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, на званичној 
интернет страници општине Инђија и огласној табли 
Општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-143/2018-III
Датум: 2. јул 2018. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине,

Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------

Удружење „SEE ICT“,  
Београд 

„Дигитални учитељ“  
 

100.000,00 

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: САДРЖАЈИ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СФЕРА, КОЈИ АФИРМИШУ 
САРАДЊУ НА ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, А У СВРХУ ПРОМОВИСАЊА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

„МОТО КЛУБ ИНЂИЈА 2003“,  
Инђија 

„Међународни мото фестивал Инђија 
2018“ 

 
 

430.000,00 
Организација резервних војних 
старешина Инђија,  
Инђија 

„Организовање резервних официра и 
подофицира и неговање традиција на 
територији општине Инђија“ 

 
 

50.000,00 
Удружење винара, виноградара и 
љубитеља вина „Вина-Инђије“,  
Инђија 

„Реализација организације сајма вина, 
дана отворених врата удружења и 
наступа на сајмовима вина у земљи и 
иностранству“ 

 
 
 

300.000,00 
Спортско удружење „ИНЂИЈА 4Х4 
OFF ROAD TEAM“, 
Инђија 
 

„Џипијада Инђија 2018-2019“  
 
 

300.000,00 
Мото клуб „МК-ИНЂИЈА“,  
Инђија 

„Мото скуп 2018 - Мото клуб Инђија“  
 

430.000,00 
Спортско удружење „ROYAL“,  
Инђија 

„ROYAL“  
 

1.850.000,00 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БАНСТОЛКА, 
Марадик 

„Радост на Банстолу“  
 

220.000,00 
Удружење љубитеља мотоцикла 
„NIGHT WOLVES M.G. SERBIA“, 
Ниш, Клубска кућа Инђија  

Активности удружења љубитеља 
мотоцикала „NIGHT WOLVES M.G. 
SERBIA“ 

 
 

530.000,00 
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 На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
9/13-пречишћен текст и 7/18), члана 35. став 4. Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима у јавној својини општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 12/18) 
и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу службених 
возила („Службени лист општине Инђија“, број 16/2016 
и 20/16),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 13. јула 2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ 
ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

I
 Путничко возило марке „FIAT MAREA“ 
регистарске ознаке IN-019-PU, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришђење, без накнаде, ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Инђија, 
и то на период од годину дана од дана потписивања 
записника о примопредаји возила.

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-90/2018-III-1
Дана: 13. јула 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 726
 На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
9/13-пречишћен текст и 7/18), члана 35. став 4. Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима у јавној својини општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 12/18) 
и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу службених 
возила („Службени лист општине Инђија“, број 16/2016 
и 20/16),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 13. јула 2018. године, донело је

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „FIAT PUNTO“ 
регистарске ознаке IN-011-CO, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришђење, без накнаде, ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Инђија, 
и то на период од годину дана од дана потписивања 
записника о примопредаји возила.

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-91/2018-III-1
Дана: 13. јула 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 173. став 1 Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17 
и 113/17-I – други закон) и члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема“, 
број 40/08, 41/09 и 20/10),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана, 13. јула 2018. године, донелo је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
И ИМЕНОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 У Решењу о образовању и именовању Жалбене 
комисије општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“, број 18/16 и 5/17) у тачки III, став 1. речи: „три 
члана“ замењује се речима: „пет чланова“.
 У ставу 2. подтачка 1. уместо дипл. правника 
Сандре Николић, за председника Жалбене комисије 
општине Инђија, именује се дипл. правник Јелена Јојић.
 У подтачки 3. уместо дипл. правника Јелене 
Јојић, за члана Жалбене комисије општине Инђија, 
именује се дипл. правник Марија Буквић“.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-167/2018-III
Дана: 13. јула 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

728
Република Србија
Општина Инђија
Скупштина општине
Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија
Број: 06-104-2/2018-I
Датум: 28.06.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 
др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о 
условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017),
 Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Инђија расписује јавни позив свим 
физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, 
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 
пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и 
винограда који су у роду) на пољопривредном 
земљишту у државној својини и који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу најмање три године (у даљем тексту: 
пољопривредна инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, 
односно закупци објеката за гајење тих животиња 
на територији јединице локалне самоуправе на којој 
се право пречег закупа остварује, који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: 
сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања 
права пречег закупа на пољопривредном земљишту 
у државној својини на територији општине Инђија за 
2019. годину, до дана 31. октобра 2018. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА 
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег 
закупа по основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
власништва над пољопривредном инфраструктуром 
потписан од стране физичког лица, односно одговорног 
лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
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2. Доказ о власништву над пољопривредном 
инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за 
пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у 
јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица 
локалне самоуправе) и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација 
потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству 
за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која 
није укњижена у јавној евиденцији о непокретности 
(доставља подносилац захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за 
послове пољопривреде на инвестициона улагања за 
пољопривредну инфраструктуру која је подигнута 
након јула 2006. године, односно купопродајни уговор 
физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем 
које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу 
са тада важећим прописима (доставља подносилац 
захтева);
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције 
(доставља подносилац захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном 
статусу најмање три године (прибавља јединица локалне 
самоуправе).

II Потребна документација за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
сточарства потписан од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном 
статусу најмање једну годину (прибавља јединица 
локалне самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих 
животиња и власник, односно закупац објекта за гајење 
тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт 
за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје 
Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за 
територију АП Војводине Пољопривредни факултет 
Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње у 
систему уматичења (доставља подносилац захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за 
животиње које нису у систему уматичења (доставља 
подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор 
записником утврђује број условних грла која обрачунава 
на осносву затеченог стања, односно исправе лица о 
продаји, предаји на клање и извозу животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта 
закључене са другим лицима за земљиште које се налази 
на територији јединице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног 
органа (доставља подносилац захтева);
5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се 
изврши провера података код надлежних органа који су 

неопходни за реализацију јавног позива;
6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, 
потписанa од стране физичког лица, односно одговорног 
лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, 
прекршајном и материјалном одговорношћу, која 
садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп 
пољопривредног земљишта на територији локалне 
самоуправе на којој је поднео захтев, 
- списак повезаних лица (назив правног лица са 
матичним бројем/име презиме физичког лица, сродство 
и ЈМБГ)
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима 
сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, 
усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају 
пребивалиште на истој адреси; код правних лица 
повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко 
лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, 
удела или гласова);
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се 
доказује укупна површина пољопривредног земљишта 
које подносилац захтева има у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се 
доказује укупна површина пољопривредног земљишта 
које је у власништву повезаних лица са подносиоцем 
захтева (прибавља јединица локалне самоуправе након 
увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који 
доставља подносилац захтева).
 Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о 
пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, 
власништво пољопривредног земљишта, власништво 
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини) односе 
се на територију јединице локалне самоуправе где се 
налази објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су заинтересована 
за остваривање права пречег закупа по основу 
пољопривредне инфраструктуре дужна су да 
благовремено, а најкасније до 1. септембра 2018. године, 
поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне 
инспекције, односно за остваривање права пречег закупа 
по основу сточарства Захтев за излазак Републичке 
ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 
2018. године.
 Записник Републичке пољопривредне 
инспекције је саставни део документације која се 
доставља до 31. октобра 2018. године и обавезно 
садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или 
делове парцела, на којима је утврђена функционалност 
система за наводњавање, одводњавање, рибњака, 
пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и 
рода воћњака и винограда.);
 Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно 
из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе 
прибавља најкасније до 30. новембра 2018. године.
 Напомињемо да се код лица која испуњавају 
услове за остваривање права пречег закупа по 
основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, 
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опредељивање површине пољопривредног земљишта 
у државној својини у Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
се врши на начин да се површина која им је утврђена 
по броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 
17. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/2015 
и 80/2017).
 Сва документација која се доставља у складу 
са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно 
или физичко лице, које може бити носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити 
оверена и потписана од стране надлежног органа 
који издаје исправу.
 Уколико је правно или физичко лице власник 
више врста животиња, за сваку врсту животиња 
доствља посебну потврду, односно записник из дела 
II тачке 3.
 За период закупа који је дужи од једне године, 
поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради 
закључивања Уговора о закупу потребно је доставити 
средство обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција пословне банке у висини годишње закупнине 
пољопривредног земљишта или уговор о јемству између 
Министарства као повериоца и правног лица као јемца 
или доказ о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине 
који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа.
 Уколико за катастарске парцеле које су 
опредељене лицима по основу права пречег закупа дође 
до промена површине по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за 
тако утврђену површину земљишта.
 Образац захтева може се преузети сваког радног 
дана од 7 до 15 часова, у просторијама Агенције за 
економски развој општине Инђија, Улица Цара Душана 
бр. 1, или са сајта www.indjija.net.
 Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 31. октобар 
2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног 
у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и 
Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
 Захтев са потребном документацијом се 
подноси непосредно на писарници или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: 
„Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу 
власништва пољопривредне инфраструктуре за 2019. 
годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа 
по основу сточарства за 2019. годину“, за Комисију 
за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за територији 
општине Инђија, на адресу: Општина Инђија, ул. Цара 
Душана, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име 
и презиме и адреса подносиоца захтева.
 Контакт особа за све информације у вези са 
овим јавним позивом је Лазар Горјановић, телефон: 
022/561-322, локал 121, email: lazar.gorjanovic@indjija.

net или лично у просторијама Агенције за економски 
развој општине Инђија, Цара Душана, бр. 1.
 Овај јавни позив објавити у јавном гласилу 
„Службени лист општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија: www.indjija.net, недељном листу 
„Сремске новине“ и огласним таблама месних 
канцеларија.

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

729
Република Србија
Општина Инђија
Скупштина општине
Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Инђија
Број: 06-101-1/2018-I
Датум: 28.06. 2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ 

ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2019. 
ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 
др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о 
условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017),
 Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта (у даљем тексту: Комисија, расписује јавни 
позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe 
службe и социјалнe установe да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом се 
баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe 
институтe чији је оснивач држава и установe за 
извршење кривичних санкција да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом се 
баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за 
послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања 
коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине 
Инђија за 2019. годину, до дана 31. октобра 2018. 
године.

 Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без 
плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;
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2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног 
регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину 
пољопривредног земљишта у државној својини већ 
користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. 
Закона о пољопривредном земљишту) на територији 
Републике Србије.

 Подносиоци захтева достављају потребну 
документацију из овог јавног позива, у неовереним 
копијама које морају бити читљиве, при чему 
Комисија, задржава право да у случају потребе затражи 
достављање оригинала или оверене копије достављене 
документације.

 Образац захтева може се преузети сваког радног 
дана од 7 до 15 часова, у просторијама Агенције за 
економски развој општине Инђија, Улица Цара Душана 
бр.1, или са сајта www.indjija.net.
 Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. 
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у 
овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и 
Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 Захтев са потребном документацијом се 
подноси непосредно на писарници општине или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој 
страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ 
за Комисију за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Инђија за 2019. годину, на адресу: Општина 
Инђија, ул. Цара Душана, бр. 1. На полеђини коверте 
наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 Контакт особа за све информације у вези са 
овим јавним позивом је Лазар Горјановић, телефон: 
022/561-322, локал 121, email: lazar.gorjanovic@indjija.
net или лично у просторијама Агенције за економски 
развој општине Инђија, Цара Душана, бр. 1.
 Овај јавни позив објавити у јавном гласилу 
„Службени лист општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија: www.indjija.net, недељном листу 
„Сремске новине“ и огласним таблама месних 
канцеларија.

-------------------------
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 На основу члана 55. Статута Општине Инђија-
пречишћени текст („Службени лист општине Инђија“ 
број 9/13 и 7/18), Акционог плана запошљавања 
општине Инђија за 2018. годину („Службени лист 
општине Инђија“ број 3/2018), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
15/2018 од 15.03.2018. године, тачке III Јавног позива 
за реализацију програма стручне праксе, број 154-
11/2018-II од 13.04.2018. године и Закључка Савета за 
запошљавање општине Инђија број 06-103/2018-II-1 од 
29. 06. 2018. године,
 Председник општине Инђија, донео је

О Д Л У К У
о додели субвенција послодавцима са територије 

општине Инђија за реализацију програма стручне 
праксе

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-11/2018-II од 13.04.2018. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2018. годину, 
у укупном износу од 2.595.000,00 динара, додељују се 
субвенције следећим послодавцима:

1. ОШ „Слободан Бајић Паја“ из Нових Карловаца, 
за реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци у укупном износу од 282.000,00 
динара;

2. Aдвокат Лазар Бегенишић из Инђије, за реализацију 
програма стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице 
са VII степеном стручне спреме, у трајању од 12 месеци 
у укупном износу од 282.000,00 динара;

3. Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ из Инђије, 
за реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 6 месеци у укупном износу од 141.000,00 
динара и за 1 (једно) незапослено лице са IV степеном 
стручне спреме, у трајању од 6 месеци у укупном износу 
од 117.000,00 динара;

4. ПУ „Бошко Буха“, Инђија, за реализацију програма 
стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице са VII 
степеном стручне спреме, у трајању од 12 месеци у 
укупном износу од 282.000,00 динара и за 1 (једно) 
незапослено лице са VI степеном стручне спреме, у 
трајању од 6 месеци (преостало време приправничког 
стажа) у укупном износу од 129.000,00 динара;

5. Центар за социјални рад „Дунав“ из Инђије за 
реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци у укупном износу од 282.000,00 
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динара;

6. ЈКП „Комуналац“ из Инђије, за реализацију програма 
стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице са VII 
степеном стручне спреме, у трајању од 12 месеци у 
укупном износу од 282.000,00 динара;

7. „ЛЕТАЧ“ ДОО ИНЂИЈА из Инђије, за реализацију 
програма стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице 
са VII степеном стручне спреме, у трајању од 12 месеци 
у укупном износу од 282.000,00 динара;

8. Агенција „Свезор“, Инђија, за реализацију програма 
стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице са IV 
степеном стручне спреме, у трајању од 6 месеци у 
укупном износу од 117.000,00 динара;

9. „Balkan Hazelnut“, Бешка, за реализацију програма 
стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице са IV 
степеном стручне спреме, у трајању од 6 месеци у 
укупном износу од 117.000,00 динара;

10. Јавни извршитељ Срђан Јовановић из Инђије, 
за реализацију програма стручне праксе за 1 (једно) 
незапослено лице са VII степеном стручне спреме, у 
трајању од 12 месеци у укупном износу од 282.000,00 
динара;

II
 Општина Инђија и послодавци из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) прописано је да 
надлежни орган локалне самоуправе, по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање, доноси 
локални акциони план запошљавања.

 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17) 
на позицији: 390, економска класификација 472, 
Пројекат 4-„ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2018. годину 
у укупном од 11.000.000 динара, и то 7.000.000 динара 
средства из буџета Општине и 4.000.000 динара 
суфинасирајућих средстава из буџета РС.

 Локалним акционим планом запошљавања за 
2018. Годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
3/2018) планирано је спровођење програма стручне 
праксе уз доделу субвенција послодавцима у укупном 

износу од 2.600.000 динара а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
15/2018 од 15.03.2018. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.

 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 13. 04. 2018. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2018. години.

 По расписаном јавном позиву захтеве су 
поднекли следећи послодавци:

1. ОШ „Слободан Бајић Паја“, Нови Карловци
2. Адвокат Лазар Бегенишић, Инђија
3. Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија
4. ПУ „Бошко Буха“, Инђија
5. Центар за социјални рад „Дунав“, Инђија
6. ЈКП „Комуналац“ Инђија
7. „Летач“ ДОО, Инђија
8. Агенција „Свезор“, Инђија
9. „Balkan Hazelnut“, Бешка
10. Јавни извршитељ Срђан Јовановић, Инђија

 У складу са чланом 4 Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
поднетих захтева доставила општини Инђија Списак 
поднетих захтева послодаваца који испуњавају услове 
за остваривање субвенције, бр. 2000-101-13/2018 од 
08. 06. 2018. године и допуну истог од 19. 06. 2018. 
године, којим се потврђује да су сви поднети захтеви 
благовремени и да сви подносиоци захтева – послодавци 
испуњавају услове за остваривање права на субвенције 
за реализацију програма стручне праксе у складу са 
условима јавног позива.

 Председник општине Инђија је у складу са 
Закључком Савета за запошљавање општине Инђија, 
одлучио да се субвенције за реализацију програма 
стручне праксе доделе свим подносиоцима захтева 
до висине укупно расположивих средстава утврђених 
Локалним акционим планом општине Инђија за 2018. 
годину и Одлуком о буџету за 2018. годину.

 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.
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 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 401-144/2018-II
Дана: 29.06.2018. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дипл. правник Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 13. став 1. тачка 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“, број 21/16 и 
113/17), члана 58. Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16–
др. закон), члана 55. став 1. тачка 12. и члана 74. став 1. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, 
број 9/13-пречишћени текст и 7/18),
 Председник општине Инђија дана 18.06.2018. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка функције Помоћнику 

Председника општине
Инђија

1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције Помоћнику 
Председника општине Инђија у Општинској управи 
општине Инђија за област инвестиција, комуналне 
делатности и функционисања јавних предузећа, Милану 
Кончаревићу, дипл. економисти, из Старих Бановаца, 
због подношења писмене оставке.
2. Престанак функције се утврђује са даном 18.06.2018. 
године, када му престаје и радни однос.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

О б р а з л ож е њ е

 Решењем Председника општине Инђија 
број: 02-232/2016-II од 04.07.2016. године, Милан 
Кончаревић, дипл. економиста, из Старих Бановаца, 
постављен је за Помоћника Председника општине 
Инђија у Општинској управи општине Инђија за област 
инвестиција, комуналне делатности и функционисања 
јавних предузећа, на период од 4 године.
 Чланом 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, број 
9/13-пречишћени текст и 7/18), регулисано је да 
Председник општине доноси појединачне акте за које 
је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине 
општине.
 Чланом 58. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16–
др. закон) као и чланом 74. став 1. Статута општине 

Инђија, регулисано је да Помоћнике Председника 
општине за обављање послове из појединих области, 
поставља и разрешава Председник општине.
 Чланом 13. став 1. тачка 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17), 
регулисано је да функционеру аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе функција престаје у 
случају подношења оставке.
 Чланом 14. став 7. наведеног Закона регулисано 
је да функционеру престанком функције престаје и 
радни однос.
 Дана 04.06.2018. године Милан Кончаревић 
је Председнику општине Инђија, поднео писмену 
оставку на функцију Помоћника Председника општине 
Инђија у Општинској управи општине Инђија за област 
инвестиција, комуналне делатности и функционисања 
јавних предузећа.
 Имајући у виду напред наведено, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење 
је коначно. Против овог решења може се покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду, у року 
од 30 дана од дана достављања овог решења.

Председник општине,
Владимир Гак, с.р.

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

732
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-898/2018-II
Дана: 25. јун 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15, 103/16, 99/16 и 113/17), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013-пречишћен текст и 7/18) и Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2018. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2018. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 7/18 
и 12/18), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. год., Раздео 3, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0009 – 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
економска класификација 499, позиција 40 – Текућа 
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буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
50.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Програма 2101 – 
Политички систем локалне самоуправе, на позицији 
37, економска класификација 424 – Специјализоване 
услуге – на Функцији 110 – Функционисање извршних 
органа, Удружењу правника Војводине за управне науке 
и праксу.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програма 2101 – Политички 
систем локалне самоуправе, на позицији 37, економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – на 
Функцји 110 – Функционисање извршних органа , 
Удружењу правника Војводине за управне науке и 
праксу.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 733
 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18) 
и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија - 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, 
9/13 и 7/18),
 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 06-
244-1/2018-01 од 25. јуна 2018. године, којом се утврђује 
да ће Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, 
због годишњих одмора и смањења броја деце која су 
укључена у васпитно-образовни рад Установе, обављати 
васпитно-образовни рад, како следи:
 1. у периоду од 01. јула 2018. године до 31. 
јула 2018. године, у свим објектима Установе, а у 
објекту „Сунце“ у Инђији, ул. Душана Јерковића 17а у 
новодограђеном делу објекта (јаслене и млађе васпитно-
образовне групе);
 2. у периоду од 01. августа 2018. године до 
31. августа 2018. године у објекту „Невен“ у Инђији, 
ул. Омладинска бб и у објекту „Сунце“ у Инђији, ул. 
Душана Јерковића 17а у новодограђеном делу објекта.

II
 Решење објавити у „Службеном листу oпштине 
Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 60-5/2018-II
Дана: 28. јуна 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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