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На oснову члана 38. став. 4. и 5. Закона о 

удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11 
– др. Закон и члана и 99/2011 - други закон) и члана 26. 
став 2. 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 20. јануара 2017. године, донело је

ПРАВИЛНИК	
О	БЛИЖИМ	КРИТЕРИЈУМИМА,	НАЧИНУ	И	
ПОСТУПКУ	ДОДЕЛЕ	СРЕДСТАВА	ИЗ	БУЏЕТА	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	УДРУЖЕЊИМА,	ЗА	
РЕАЛИЗОВАЊЕ	ПРОГРАМА	И	ПРОЈЕКАТА	ОД	
ЈАВНОГ	ИНТЕРЕСА	ЗА	ОПШТИНУ	ИНЂИЈА

I	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	1.
Овим Правилником уређују се критеријуми, 

начин и поступак доделе, као и начин и поступак 
враћања средстава за реализовање програма и пројеката 
удружења (у даљем тексту: удружење) из буџета 
општине Инђија.

Члан	2.
Одлуком о буџету општине Инђија за сваку 

буџетску годину опредељују се средства намењења 
за финансирање реализовања програма и пројеката 
удружења. 

Члан	3.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог 

Правилника имају удружења која су регистрована на 
територији општине Инђија за реализацију програма од 
јавног интереса за општину Инђију.

II	ОБЛАСТИ	И	КРИТЕРИЈУМИ	ЗА	ДОДЕЛУ	
СРЕДСТАВА

Члан	4.
Средства намењена удружењима из члана 1. овог 

Правилника могу да се користе за реализацију програма 
и пројеката, од јавног интереса за општину Инђија, 
удружења чије је деловање везано за следеће области: 
1.  социјалне заштите;
2.  борачко - инвалидске заштите; 
3.  заштите лица са инвалидитетом;

4.  друштвене бриге о деци;
5.  подстицање наталитета;
6.  помоћи старима;
7.  здравствене заштите;
8.  заштите и промовисања људских и мањинских права;
9.  науке;
10. заштите животне средине;
11. заштите животиња;
12. други садржаји који доприносе убрзаном развоју 
општине Инђија и афирмацији грађанског активизма.

Члан	5.
Основна мерила за утврђивање критеријума су: 

1.  усклађеност са стратешким документима општине 
Инђија;
2. усклађеност са јавним потребама и интересима 
грађана општине Инђија;
3. усмереност задовољавања потреба већег броја 
корисника; 
4. подстицање солидарности, заштите и помоћи 
особама у специфичним животним ситуацијама.

Члан	6.
Пријаве за доделу средстава по Конкурсу, 

оцењују се према критеријумима прописаним овим 
Правилником и то:

1.  усклађеност програма - пројекта са захтевима 
конкурса - највише 10 бодова;
2.  референце програма: област у којој се реализује 
програм, дужина трајања програма, број лица која се 
укључује у програм, могућност развијања програма и 
његова одрживост – највише 10 бодова;
3.   циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса (потреба грађана и др), степен унапређења 
стања у области у којој се програм - пројекат спроводи 
– највише 10 бодова;
4.     остварени резултати програма – пројекта претходних 
година, кадровска опремљеност удружења највише 10 
бодова;
5.  праћење јавног интереса од значаја за општину 
Инђија највише 10 бодова. 

На основу напред наведених критеријума, 
удружење може остварити највише 50 бодова. 

Члан	7.
Удружење може учествовати са једним предлогом 

програма - пројекта на једном конкурсу.
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III	НАЧИН	И	ПОСТУПАК	РАСПОДЕЛЕ	
СРЕДСТАВА

Члан	8.
Расподела средстава врши се на основу јавног 

конкурса.
Председник општине, на предлог надлежног 

Одељења Општинске управе општине Инђија и 
у складу са овим Правилник, доноси Одлуку о 
покретању поступка за доделу средстава удружењима 
за реализовање програма и пројеката од јавног интереса 
за општину Инђија и расписује Јавни конкурс за доделу 
средстава удружењима за реализовање програма и 
пројеката од јавног интереса за општину Инђија. 

Јавни конкурс се расписује за једну буџетску 
годину. 

Јавни конкурс се оглашава на званичној интернет 
страници Општине Инђија www.indjija.net и на огласној 
табли Општинске управе општине Инђија.

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсу 
не искористе сва финансијска средства буџета општине 
Инђија, планирана за пројекте, јавни конкурс се може 
расписати и више пута у току једне буџетске године.

Програм – пројекат који се финансира из 
средстава буџета општине Инђија мора бити реализован 
до истека буџетске године.
 

Члан	9.
Јавни конкурс спроводи Комисија за доделу 

средстава из буџета општине Инђија удружењима, за 
реализовање програма и пројеката од јавног интересаза 
општину Инђија, коју именује Председник општине (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисија има пет чланова (председник и четири 
члана), који у исто време не могу бити и чланови 
удружења.

Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља надлежно Одељење Општинске 
управе.

Члан	10.	
Јавни конкурс садржи: 

1.  област од јавног интереса односно намену за коју се 
конкурс расписује;
2.  износ средстава за које се конкурс спроводи;
3.  трајање програма и пројеката;
4.  место и рок за достављање пријава, предлога програма 
и пројеката; 
5.  удружења која имају право на подношење пријава;
6.  услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
7.  критеријуме за доделу средстава;
8.  обавезну документацију, која се подноси уз учешће 
на конкурсу; 
9.  рок за доношење одлуке и 
10. начин објављивања одлуке. 
11. напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве 
које нису предате на прописаном обрасцу неће узети у 
разматрање;
12. друге елементе које садржи уобичајено садржи јавни 
конкурс. 

Члан	11.
Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији 

из члана 9. овог Правилника на посебном обрасцу који 
је саставни део конкрусне документације у року који 
не може бити краћи од осам дана од дана објављивања 
јавног конкурса.

Удружење поред пријавног обрасца подноси 
конкурсну документацију која садржи:
1.  образац за пријаву предлога програма – пројекта, 
2.  предлог финансијског плана за реализацију програма 
пројекта,
3. копија решења о упису у Регистар у Агенцији за 
привредне регистре (АПР), 
4.  копија ПИБ обрасца,
5.  копија картона депонованих потписа,
6.  копија Статута подносиоца пријаве,

Члан	12.
Пријава са потребном документацијом подноси 

се у затвореној коверти, на адресу: 
Општина Инђија, Комисија за доделу средстава 

из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија, ул. Цара Душана бр. 1, са назнаком «не 
отварати - Пријава на Јавни конкурс за доделу средстава 
удружењима за реализовање програма и пројеката од 
јавног интереса за општину Инђија». 

Пријава се предаје на писарници општине Инђија 
или шаље поштом. 

Благовременом доставом сматра се препоручена 
пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег 
дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум 
приспећа. 

Име и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта 
потребно је назначити на полеђини коверте.

Члан	13.
Комисија, разматра приспеле пријаве и врши 

оцену сваког програма - пројекта по јавном конкурсу, 
према мерилима и критеријумима прописаним овим 
Правилником. 

Члан	14.
Сваком предлогу програма - пројекта Комисија 

ће доделити одређен број бодова, на основу чега ће 
сачинити бодовну ранг листу. 

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно 
оцени све пристигле предлоге програма - пројеката.

Отварање пристиглих предлога програма -  
- пројеката врши се пред члановима Комисије.

Члан	15.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 

пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса 
неће бити разматране. 

Члан	16.
По завршетку конкурса Комисија у року од 

15 дана, сачињава извештај који садржи податке о 
поднетим пријавама, коначну ранг листу са бодовима 
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предложених програма - пројеката и предлог одлуке о 
избору програма - пројеката који ће се финансирати из 
буџета општине Инђија и исти доставља Општинском 
већу. 

Члан	17.
Општинско веће на основу Извештаја из члана 

16. овог Правилника доноси Одлуку о додели средстава 
из буџета општине Инђија удружењима за реализовање 
програма и пројеката од јавног интереса за општину 
Инђија, за календарску годину. 

Одлука из става 1. овог члана објављује се јавно, 
на званичном сајту општине Инђија и у ,,Службеном 
листу општине Инђија’’. 

Члан	18.
На основу одлуке из члана 17. став 1. овог 

Правилника, Председник општине Инђија, закључује 
Уговор о финансирању реализовања програма и 
пројеката од јавног интереса за општину Инђија из 
буџета општине Инђија, који садржи: 
1.  податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, 
лице овлашћено за заступање);
2.  назив и садржину програма – пројекта,
3.  укупну вредност програма – пројекта,
4.  рок за реализацију програма-пројекта,
5.  права и обавезе уговорних страна,
6. износ средстава, начин обезбеђења и преноса 
средстава, 
7.  услове за раскид уговора,
8.  начин решавања спорова.

IV	ИЗВЕШТАВАЊЕ	И	ПОСТУПАК	ВРАЋАЊА	
НЕНАМЕНСКИ	УТРОШЕНИХ	СРЕДСТАВА

Члан	19.
Удружење – корисник средстава, дужно је да 

Комисији достави наративни и финансијски извештај 
о реализацији пројекта након завршетка реализације 
пројекта, односно најкасније до 15. јануара наредне 
године.

Члан	20.
Уколико Удружење није доставило тражене 

извештаје из члана 19. овог Правилника, или ако су 
одобрена средства ненаменски утрошена, корисници 
средстава су дужни да у буџет општине Инђија врате 
уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида 
уговора о финансирању реализовања програма и 
пројеката од јавног интереса за општину Инђија из 
буџета општине Инђија, увећана за камату утврђену 
законом. 

Члан	21.
Уколико корисник средстава изврши злоупотребу 

права из закљученог уговора из члана 18. овог 
Правилника, као и у случају непоступања по захтеву 
из члана 20. овог Правилника, за враћање додељених 
средстава у буџет општине, Председник општине ће 
покренути одговарајући поступак пред надлежним 

судом.

Члан	22.
Удружењу – кориснику средстава које не достави 

извештај у року прописаном у члану 19. овог Правилника, 
или пак уколико ненаменски користи одобрена средства 
неће бити додељења средства у наредне три године, 
односно неће бити разматрано евентуално учешће истог 
на јавном конкурсу у наредне три године.
  

V	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	23.
Пријавни образац, образац за пријаву предлога 

програма – пројекта, као и предлог финансијског плана 
за реализацију програма пројекта саставни су део овог 
Правилника.

Члан	24.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-18/2017-III                               
Дана:	20.	јаунара	2017.	године    
Инђија

                                                                                      
Заменик	Председника	општине,

Драгана	Радиновић,	с.р.
-------------------------
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ПРИЛОГ	1.
НАЗИВ УДРУЖЕЊА: 
Адреса:
Датум:
Место: 

ОПШТИНА ИНЂИЈА
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА ДоДЕлУ сРЕДстАВА ИЗ бУџЕтА

општИНЕ ИНђИјА по РАспИсАНом коНкУРсУ 

 Поштовани,
Овим се јављамо на Kонкурс за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање 

прогрма и пројеката за текућу буџетску годину који је објављен ______________дана ___.године.   
Пријава укључује сву обавезну документацију и то: пријавни образац, образац за пријаву предлога програма-

пројекта, предлог финансијског плана за реализацију програма-пројекта, копију решења о упису у Регистар АПР-а, 
копију ПИБ обрасца, копију картона депонованих потписа и копију Статута подносиоца пријаве.

Сагласни смо са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предложени предлог програма-пројекта, 
у целости или делимично.
 Потписом овог документа потврђујемо веродостојност свих података наведених у комплетној пројектној 
документацији.
 Овим потврђујемо и да смо упознати са свим критеријумима Конкурса. 

С поштовањем,

__________________________________________
Овлашћено лице удружења 
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ПРИЛОГ	2.

[Назив	удружења]
[Адреса]
[Место]

ПРЕДЛОГ	ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА

“упишите	назив	програма-пројекта”

Овлашћено	лице:
•	 [Упишите име и презиме овлашћеног  

лица удружења]

[датум]
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ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О УДРУЖЕЊУ                                                                                                                                     1

Назив	удружења:	 ________________________________________________________________

Седиште	и	адреса	удружења: ________________________________________________________________

Име	и	презиме	председника/це	удружења	: __________________________________________________

Број	 	 Факс:		 	 	 		E-mail:
телефона:						________________________	 	______________	 					__________________________		
   
Година	оснивања	удружења:	 ________________________________________________________________

Датум	уписа	у	Регистар	удружења:				____________________			ПИБ	и	МБ:	 _____________________

Број	жиро	рачуна	удружења	:	 	 _________________________________________________________

Сврха	и	подручје	деловања	удружења	:

ОСНОВНИ	ПОДАЦИ	О	ПРОГРАМУ-ПРОЈЕКТУ                                                                                                                                  2
                    

1. Назив	програма-пројекта: 

________________________________________________________________________________

2. Локација	програма-пројекта: 

_________________________________________________________________________________

3. Трајање	програма-пројекта: ___________________ месеци

4. Датум	почетка	програма-пројекта: ________________  

5. Датум	завршетка	програма-пројекта: ________________

6. Особа	одговорна	за	програм-пројекат: _______________________________________________

Адреса: _________________________________ Број тел.:__________________________

E-mail: ____________________________

7. Укупан	износ	потребан	за	реализацију	програма-пројекта: ______________ динара

8. Укупан	износ	који	се	тражи	од	Општине	Инђија:  ___________________ динара
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ОПИС	ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА	И	ПРОЈЕКТНИХ	АКТИВНОСТИ                                                         3

1.	Кратак	резиме	програма-пројекта:	(укратко, највише 1000 знакова)

2.	Детаљан	опис	програма-пројекта:	(не више од једне стране А4)
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3.	Циљеви	и	задаци	програма-пројекта:

4.	Циљна	група	програма-пројекта	/	Корисници	програма-пројекта:

5.	Опис	проблема:

6.	Опис	решења	/	опис	неопходних	активности	потребних	за	реализацију	програма-пројекта:

7.	Утицај	програма-пројекта	/	опис	постигнућа	програма-пројекта:

8.	Евалуација	/	наведите	како	ће	Вашe удружење		вршити	процену	успешности	програма-пројекта:
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9.	Програмске-пројектне	активности	/ активности које ће бити спроведене током програма-пројекта (кратко 
наведите)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.	План	имплентације	/ наведите када ће и ко ће сваку од активности реализовати
Време	реализације Активност	

(само број из горње табеле)
Реализатор

У _________________, дана _______________

            МП       _____________________________
        Потпис овлашћеног лица

 удружења



Број 3, страна број  25                              Службени лист општине Инђија                               Петак 20. јануар 2017.

ПРИЛОГ	3.
Општина	Инђија	-	Комисија за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима

ПРЕДЛОГ	ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА	ПРОГРАМА-ПРОЈЕКТА

Удружење:

Рб Опис - 
ставка

Јединица 
мере Количина Цена по 

јединици Износ Учешће 
удружења

Тражена средства 
од Општине Инђија

1 0,00 Дин
2 0,00 Дин
3 0,00 Дин
4 0,00 Дин
5 0,00 Дин
6 0,00 Дин
7 0,00 Дин
8 0,00 Дин
9 0,00 Дин
10 0,00 Дин
11 0,00 Дин
12 0,00 Дин
13 0,00 Дин
14 0,00 Дин
15 0,00 Дин
16 0,00 Дин
17 0,00 Дин
18 0,00 Дин
19 0,00 Дин
20 0,00 Дин

УКУПНО: 0,00 Дин 0,00 Дин

21
На основу члана 19. став 1. и 4. а у вези члана 

17. став 1 Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 
– аутентично тумачење), и члана 4. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“ бр. 16/16), члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија – пречишћени текст („Службени 
гласник општине Инђија бр. 09/13)

Општинско веће општине Инђија дана 20. јануара 
2017.године доноси

ОДЛУКУ
о	расписивању	јавног	позива	за	учешће	на	Конкурсу	
за	суфинансирање	пројеката	средствима	из	буџета	

општине	Инђија	у	циљу	остваривања	јавног	
интереса	у	области	јавног	информисања	у	2017.	

години
 

Члан	1.
Овом Одлуком уређује се расписивању јавног 

позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката средствима из буџета општине Инђија у 
циљу остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2017. години на територији општине 
Инђија, расписивање, образовање комисије, начин 
објављивања јавног позива и садржину јавног позива.

Члан	2.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. 

годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/2016) 
раздео III Председник општине и Општинско веће, 
програм 13–развој културе и информисања, програмска 
активност 1201-0004 – остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног информисања, позиција 
49, економска класификација 423 – услуге по уговору –
информисање, планирана су средства у укупном износу 
од 26.000.000,00 динара.

За пројекте производње медијских садржаја 
из области јавног информисања, који доприносе 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању грађана Инђије, заштити и развоју 
људских права и демократије, слободном развоју 
личности и заштити деце и младих, развоју културног 
и уметничког стваралаштва, развоју образовања, 
укључујући и медијску писменост, развоју науке, 
спорта и физичке културе, заштити животне средине и 
здравља људи, унапређивању медијског и новинарског 
професионализма и осталих медијских садржаја који 
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доприносе задовољавању потреба грађана Инђије за 
информацијама и садржајима из свих области живота, 
без дискриминације, овом Одлуком се опредељује износ 
од 20.000,000,00 динара, што чини 76,92 % од укупно 
планираних средстава из става 1.овог члана.

Најмањи износ средстава који се може одобрити 
по пројекту износи 50.000,00 динара а максимални 
износ 6.000.000,00 динара. 

Члан	3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке 

расписује се јавни позив за учешће на Јавном конкурсу 
за суфинансирање пројеката средствима из буџета 
општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања у 2017. години, на 
територији општине Инђија од стране Председнка 
општине.

Јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета општине 
Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области 
јавног информисања у 2017. години, на територији 
општине Инђија (у даљем тексту: Јавни позив) биће 
објављен на званичном сајту општине Инђија и у листу 
М Новине.

Члан	4.
За спровођење Јавног позива за учешће на 

конкурсу из члана 3. ове одлуке образоваће се Конкурсна 
комисија за оцену пројеката и доделу средстава по Јавног 
позиву коју именује Председник Општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку 
о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке доноси 
Председник општине.

Члан	5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:

1.   Намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 
јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати
2.   Износ средстава која су опредељена за конкурс
3.   Најмањи и највећи износ средстава која се одобравају 
по пројекту
4.   Који субјекти имају право учешће
5.   Критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се 
додељивати средства
6.   Рокови
7. Информација о документацији којуе прилаже 
подносилац пројекта
8.  Позив новинарским и медијским удружењима као 
и медијским стручњацима заинтересованим за рад у 
Конкурсној комсији.
9.   Поступак доделе средстава
10. Опште информације

Члан	6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и 

припрему документације за комисију обавља Одељење 
за друштвене делатности општине Инђија.

Одељење одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.

Члан	7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	401-12/2017-III                               
Дана:	20.	јаунара	2017.	године    
Инђија

                                                                                      
Заменик	Председника	општине,

Драгана	Радиновић,	с.р.
-------------------------
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о дану општине 

Инђија и општинским признањима („Службени лист 
општина Срема“, број 42/10 и „Службени лист општине 
Инђија“, број 13/2013),

Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 20. јануара 2017. године донело је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	

I
Висина новчаног износа Светосавске повеље која 

се додељује у 2017. години, за афирмацију стваралаштва 
у основним и средњим школама са територије општине 
Инђија, као и у Предшколској установи „Бошко Буха“, 
и то ученику, просветним радницима и васпитачу за 
посебан допринос образовању и васпитању у току 2016. 
године, утврђује се у нето износу од 15.000,00 динара 
(словима: петнаестхиљададинара). 

II
Средства за новчани део Светосавске повеље 

обезбеђују се у буџету општине Инђија. 

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-19/2017-III                               
Дана:	20.	јаунара	2017.	године    
Инђија

                                                                                      
Заменик	Председника	општине,

Драгана	Радиновић,	с.р.
-------------------------
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На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), 
члана 3. Одлуке о мртвозорској служби на територији 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 21/16),

Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана, 20. јануара 2017. године, донело је  

РЕШЕЊЕ

I
За стручно утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих лица изван здравствене установе и издавања 
потврде о смрти на територији општине Инђија, 
одређују се следећи доктори медицине, запослени у 
Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија:

1. др Милош Алексић из Инђије
2. др Бојана Николић из Инђије
3. др Љиљана Ћурчић из Инђије
4. др Анка Коралија из Инђије
5. др Мајда Ћалић из Љукова
6. др Драгана Балтић из Инђије

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	512-1/2017-III                               
Дана:	20.	јаунара	2017.	године    
Инђија

                                                                                      
Заменик	Председника	општине,

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

24
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број: 40-1892/2016-II
Дана: 30. децембар 2016. 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, 103/15 и 99/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и 
чл. 3., 11. и 13. Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 

год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 22/16),

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 
15 – Локална самоуправа, Програмска активност 
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 1.352.500,00 дин. у 
оквиру Раздела 3, Програм 15  – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће; позиција 34; 
економска класификација 416 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи у износу 114.500,00 динара; 
позиција 37; економска класификација 423 - Услуге 
по уговору у износу 1.161.200,00 динара, позиција 39; 
економска класификација 426 – Материјал у износу 
76.800,00 динара због недовољно планираних средстава. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће; позиција 34; 
економска класификација 416 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи у износу 114.500,00 динара; 
позиција 37; економска класификација 423 - Услуге 
по уговору у износу 1.161.200,00 динара, позиција 39; 
економска класификација 426 – Материјал у износу 
76.800,00 динара.

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

4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија».

                                                                                      
Председник,

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