ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
24. МАРТ 2017. године

ГОДИНА VI
БРОЈ 8

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
379
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-други закон и 108/16) и члана 58. став
1. тачка 8. Статута општина Инђија - пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
у поступку отуђења покретних ствари – службених
моторних возила из јавне својине општине Инђија,
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана, 10.марта 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –
СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине општине Инђија,
покретна ствар – службено моторно возило - путничко
возило марке LADA NIVA 1.7, рег. ознаке IN002-LO,
број мотора 212136738679, запремина/снага (ccm/
kw) 1689/59, број шасије XTA21213021630203, година
производње 2002. година, по цени у износу од 88.200,00
динара.
Члан 2.
Путничко возило из члана 1. ове одлуке отуђује
се купцу Јефтић Јовану из Руме, ул. Иришка бр. 2, као
најповољнијем понуђачу, у спроведеном поступку
јавног надметања – отварања писмених понуда ради
отуђења покретних ствари – службених моторних
возила из јавне својине општине Инђија одржаног
дана 07.03.2017. године, а у складу са Одлуком о
расписивању јавног огласа за отуђење покретних
ствари – службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/2017) и расписаног јавног огласа за прикупљање
писмених понуда ради отуђења покретних ствари –
службених моторних возила из јавне својине општине
Инђија, који оглас је обвјављен у „Службеном листу
општине Инђија“, дневном листу „Дневник“ и у листу
„М новине“.

Цена примерка:
Годишња претплата:

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-39/2017-III
Дана: 10. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------380
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-други закон и 108/16) и члана 58. став
1. тачка 8. Статута општина Инђија - пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
у поступку отуђења покретних ствари – службених
моторних возила из јавне својине општине Инђија,
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана, 10.марта 2017 године, донело је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –
СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине општине Инђија,
покретна ствар – службено моторно возило - путничко
возило марке FORD FIESTA TREND 1.4 TDCI, рег. ознаке
IN015-YŠ, број мотора KVJACD34744, запремина/снага
(ccm/kw) 1399/51.5, број шасије WF0JXXGAJJCD34744,
година производње 2012., по цени у износу од 260.000,00
динара.
Члан 2.
Путничко возило из члана 1. ове одлуке отуђује
се купцу Милаковић Мирославу из Инђије, ул. Сремска
бр. 72, као најповољнијем понуђачу, у спроведеном
поступку јавног надметања – отварања писмених
понуда ради отуђења покретних ствари – службених
моторних возила из јавне својине општине Инђија
одржаног дана 07.03.2017. године, а у складу са Одлуком
о расписивању јавног огласа за отуђење покретних
ствари – службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
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број 5/2017) и расписаног јавног огласа за прикупљање
писмених понуда ради отуђења покретних ствари –
службених моторних возила из јавне својине општине
Инђија, који оглас је обвјављен у „Службеном листу
општине Инђија“, дневном листу „Дневник“ и у листу
„М новине“.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-40/2017-III
Дана: 10. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------381
Разматрајући услове за учешће на конкурсу и
захтевану документацију Јавним конкурсом за доделу
средстава за суфинансирање изградње и реконструкције
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2017., који је расписао Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство дана, 11.03.2017., на основу члана 26.
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист
општина Срема“, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 22. марта 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИЈЕ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ
САБИРНИХ ЦЕВОВОДА И БАТЕРИЈА БУНАРА
Б23, Б24 И Б25 НА ИНЂИЈСКОМ ИЗВОРИШТУ
НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 7510/16,
7510/20, 7510/24 И 7710/14 КО ИНЂИЈА – ФАЗА
I (изградња сабирног цевовода и бушење бунара
Б-24д, Б-24п, изградња бунарских шахтова и ограде
бунара)
I
Општина Инђија приступа реализацији
Пројекта изградње сабирних цевовода и батерија бунара
Б23, Б24 и Б25 на Инђијском изворишту на катастарским
парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14 ко
Инђија – Фаза I (изградња сабирног цевовода и бушење
бунара Б-24д, Б-24п, изградња бунарских шахтова и
ограде бунара), ради обезбеђења потребних количина
воде за потребе водоснабдевања насеља Инђија, и
функционисања постројења за припрему воде насеља
Инђија, у складу са условима Јавног конкурса за доделу
средстава за суфинансирање изградње и реконструкције
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2017., који је расписао Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и

шумарство дана 11.03.2017. године, кандидовањем
предметног пројекта на наведени конкурс.
II
Средства за сопствено учешће Општине Инђија
за реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, обезбедиће
се Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину.
III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено
учешће Општине Инђија у реализацији овог пројекта
износе 4.886.566,27 динара, што представља 20%
од укупне вредности пројекта која без ПДВ износи
24.432.831,34 динара.
Општинско веће одобрава да се у поступку
израде Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину, пројектује износ из претходног става за
учешће општине Инђија у реализацији предметног
пројекта.
IV
Након
додељивања
уговора,
доставити
Покрајинском
секретаријату
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство Одлуку о ребалансу буџета
за 2017. годину.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-41/2017-III
Дана: 22. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-други закон и 108/2016), члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђије – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13), у поступку отуђења покретних ствари-службених моторних возила
из јавне својине општине Инђије,
Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана, 22. марта 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ирасписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - СЛУЖБЕНИХ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Општина Инђија, Цара Душана бр. 1, 22320 Инђија, као носилац права јавне својине на покретним стваримаслужбеним моторним возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа
покретних ствари - службених моторних возила.
2. Покретне ствари - службена моторна возила се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда,
који поступак спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – службених моторних возила
из јавне својине општине Инђија (у даљем тексту: Комисија).
3. Предмет отуђења су следеће покретне ствари - службена моторна возила, која нису у возном стању и нису
регистрована:
редни
број

марка возила
рег. ознака

категорија број мотора

1.

FIAT MAREA
16 SXS W
IN019-PU

Путничко

2.

FIAT PUNTO
NUOVA 1.2
IN011-CO

3.

RENAULT
LAGUNA
LUXE 2.0 16V
IN007-ŽF

запремина/
снага
(ccm/kw)

број шасије

година
почетни износ
производње цене

182А40000404766 1581/76

ZFA18500000406670

2001.

151.557,00
динара

Путничко

188A40000317474 1242/44

ZFА18800004288105

2001.

136.528,00
динара

Путничко

F4R6714C000593

VF1BG1PBE33397643 2005.

210.405,00
динара

1998/98

4. Почетни износи цена по којој се покретне ствари службена моторна возила отуђују из јавне својине су
утврђене Решењем о утврђивању почетног износа цене за
отуђење покретних ствари - службених моторних возила
из јавне својине општине Инђија Општинског већа
општине Инђија број 404-21/2017-III од дана 13.02.2017.
године, који износ је утврђен након извршене процене
тржишних вредности предметних моторних возила, а
коју процену је извршио овлашћени судски вештак за
област саобраћај - транспорт - безбедност MSc Предраг
Ћулибрк дипл. инг. саоб., из Руме који је доставио Налаз
и мишљење вештака - процена вредности путничких
возила од 16.01.2017. године.
Покретне ствари – службена моторна возила
се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што
искључује све накнадне рекламације и приговоре купца
упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних
недостатака, односно исправности, комплетности и
техничких карактеристика возила.

Учесник који понуди највиши износ
купопродајне цене потписује изјаву о прихватању
висине понуђене цене, коју је дужан да уплати у року
утврђеном огласом.
5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија,
дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана
правоснажности Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, уплати целокупан износ постигнуте цене
и приступи закључењу уговора о купопродаји.
Најповољнијем понуђачу уплаћени износ депозита
урачунава се у укупну купопродајну цену и одузима се
од вредности постигнуте у поступку јавног отварања
писмених понуда. Трошкове у вези са: закључењем
уговора, порезом на пренос апсолутних права, као и
свим другим јавним дажбинама, сноси лице коме се
возило отуђује.
6. Моторна возила се могу погледати у просторијама
на адреси: Инђија, ул. Војводе Степе бр. 48, сваког
радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова, почев од
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29.03.2017. године до 07.04.2017. године уз претходну
најаву на телефон 063-564-301, контакт особа Познан
Драган.
7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је
највиша понуђена цена. У случају да два или више
понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са
истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена
цена, предност има понуђач који је раније доставио
понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља
са пријемне писарнице Општинске управе општине
Инђија. Одлуку о избору најповољнијег понуђача по
спроведеном поступку прикупљања писмених понуда
доноси Општинско веће општине Инђија, на предлог
Комисије. Одлука се доставља свим учесницима
поступка.
8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде
и као услов за учешће у поступку прикупљања писмених
понуда уплати депозит у износу 10% од почетне цене
возила из тачке 3. овог огласа, на текући рачун број 840142640-75 Општина Инђија – Извршење буџета, модел
97, позив на број 44-212.
9. Осталим понуђачима који нису остварили право на
откуп, уплаћени износ депозита се враћа у року од 5
(пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања
писмених понуда. Понуђачи су у обавези да у обрасцу
понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за
враћање депозита. Продавац не одговара за тачност
враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна
и назив банке нису потпуни или тачни. У случају да
понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не
закључи Уговор о купопродаји у остављеном року, или
не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не
враћа и сматраће се да је одустао од куповине. Одлука
о избору најповољнијег понуђача ставити ће се ван
снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег
понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о
купопродаји.
10. Право да учествују у поступку прикупљања
писмених понуда имају правна лица, физичка лица и
предузетници.
11. Затворена коверта са понудом, посебно за свако
возило уколико се подноси за више возила, треба да
садржи: Пријаву за учешће у поступку прикупљања
писмених понуда и то:
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште,
матични број, порески идентификациони број, број
телефона, контакт особа, потпис овлашћеног лица
оверен печатом;
- за физичка лица и предузетникa: име и презиме,
име оца, адресу пребивалишта, јединствени матични
број грађана, број личне карте и место издавања, број
телефона и иста мора бити потписана.
Уз пријаву се доставља:
- уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање;
- фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и
предузетнике, а за правна лица копију решења о упису
у Регистар привредних субјеката (који може бити издат
и пре објављивања јавног огласа, ако од дана његовог
издавања до дана објављивања јавног огласа није
протекло више од шест месеци);

- копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код
пословне банке код које има рачун и копију решења о
додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;
- доказ о уплаћеном депозиту;
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа
на који понуда гласи;
- попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.
Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе оригинале напред наведених
докумената на увид Комисији.
Образац пријаве, са понудом и образац за враћање
депозита се могу преузети на писарници Општинске
управе.
12. Писмене понуде са комплетном документацијом
предвиђеном огласом се достављају у затвореној
коверти на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр.
1, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних
ствари – службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија, и то непосредно на писарници
Општинске управе Инђија, радним данима од 8.00 до
14.00 часова или препорученом поштом.
Коверта са понудом мора имати ознаку
„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење моторних
возила – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну
адресу понуђача.
13. Крајњи рок за подношења понуда је 10.04.2017.
године до 14.00 часова, укључујући и понуде упућене
путем поште, а пристигле до назначеног датума и
времена. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну у писарницу Општинске управе до наведеног
рока.
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају
да понуду достави само један понуђач.
14. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће
као неисправну:
- понуду која је неблаговремена, односно која је
пристигла након истека крајњег рока за подношење
понуда;
- понуду која је непотпуна, односно уз коју није
приложена сва тражена документација;
- понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене
почетне цене.
Подносиоци
неблаговремене,
непотпуне,
односно неисправне понуде не могу да учествују у
поступку отварања писмених понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не
приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је
одустао од понуде.
15. Јавно отварање писмених понуда спроводи Комисија,
и исто ће се одржати у Сали бр. 1, у згради Општине
Инђија, ул. Цара Душана бр. 1, дана, 12.04.2017. године,
са почетком у 10.00 часова. Отварању понуда могу
присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени
представници.
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16. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“, дневном листу „Дневник“ и у листу „М
новине“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-48/2017-III
Дана: 22. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------383
Разматрајући услове за учешће на конкурсу и
захтевану документацију Јавним конкурсом за доделу
средстава за суфинансирање изградње и реконструкције
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2017., који је расписао Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство дана, 11.03.2017., на основу члана 26.
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист
општина Срема“, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 24. марта 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИЈЕ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 И С2 (II ФАЗА) У РАДНОЈ
ЗОНИ БР. 15 У ИНЂИЈИ, СА ХИДРОТЕХНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА 5782/4, 5781/2, 6010/2, 6035/6, 7753/1,
6034/4, 6009/3, 5979/11, 5977/9, 5948/6, 5942/6, 5900/7,
5899/3, 5855/2 СВЕ КО ИНЂИЈА – ПРОЈЕКАТ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ (II ФАЗА – С2)
I
Општина Инђија приступа реализацији Пројекта
изградње саобраћајнице С1 и С2 (II Фаза) у радној зони
бр. 15 у Инђији, са хидротехничком инфраструктуром
на катастарским парцелама 5782/4, 5781/2, 6010/2,
6035/6, 7753/1, 6034/4, 6009/3, 5979/11, 5977/9, 5948/6,
5942/6, 5900/7, 5899/3, 5855/2 све КО Инђија – пројекат
водоводне мреже (II Фаза – С2), у складу са условима
Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање
изградње и реконструкције водних објеката у јавној
својини и објеката фекалне канализације у 2017., који
је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство дана 11.03.2017. године,
кандидовањем предметног пројекта на наведени
конкурс.
II
Средства за сопствено учешће Општине Инђија
за реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, обезбедиће
се Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину.

III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено
учешће Општине Инђија у реализацији овог пројекта
износе 10.051.932,45 динара, што представља 50%
од укупне вредности пројекта која без ПДВ износи
20.103.864,90 динара.
Општинско веће одобрава да се у поступку
израде Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину, пројектује износ из претходног става за
учешће општине Инђија у реализацији предметног
пројекта.
IV
Након
додељивања
уговора,
доставити
Покрајинском
секретаријату
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство Одлуку о ребалансу буџета
за 2017. годину.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-48/2017-III
Дана: 24. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------384
На основу члана 58. Статута општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13) и члана 26. став 1. 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, 10. марта 2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У
ОДЛУЦИ О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –
СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу покретних ствари –
службених моторних возила из јавне својине општине
Инђија број 404-94/2016-III донетој на седници
Општинског већа општине Инђија од 22.12.2016. године
(„Службени лист општине Инђија“ број 24/16), којом се
покреће поступак отуђења покретних ствари службених
моторних возила која су у јавној својини општине Инђија
у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања
писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес
носиоца права јавне својине, у члану 2. став 1. у табели
у колони „марка возила рег. ознака“ код возила под
редним бројем 5. код рег. ознаке возила иза слова „Y“
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уместо слова „S“ треба да стоји слово „Š“
Члан 2.
Ова исправка има правно дејство од дана од које
правно дејство има наведена Одлука.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђије“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-38/2017-III
Дана: 10. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------385
На основу члана 58. Статута општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13) и члана 26. став 1. 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, 10. марта 2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ–
СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за спровођење
поступка отуђења покретних ствари – службених
моторних возила из јавне својине општине Инђија број
02-471/2016-III донетом на седници Општинског већа
општине Инђија од 22.12.2016. године („Службени
лист општине Инђија“ број 24/16), којим је образована
Комисија за спровођење поступка отуђења покретних
ствари - службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија у поступку јавног оглашавања, односно
прикупљања писмених понуда, у тачки I став 1. алинеја
пета код рег ознаке иза слова „Y“ уместо слова „S“ треба
да стоји слово „Š“
Члан 2.
Ова исправка има правно дејство од дана од које
правно дејство има наведено Решење.

Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђије“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-49/2017-III
Дана: 10. марта 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
386
На основу  члана 62. Закона о пољопривредном
земљишту (‘’Службени гласник’’ бр. 62/2006,
65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о
скидању усева са пољопривредног земљишта у државној
својини које је предмет коришћења без правног основа
на територији општине Инђија (‘’Службени лист
општина Инђија’’, бр. 14/2016),
Председник општине Инђија дана 22.03.2017.
године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ
КУКУРУЗА РОДА 2016. ГОДИНЕ
и   р а с п и с у ј е
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА
ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ
КУКУРУЗА-ВЕШТАЧКИ СУВ РОДА 2016. ГОДИНЕ
1. Предмет јавног надметања је продаја меркантилног
кукуруза-вештачки сув рода 2016. године, и то:
- Меркантилног кукуруза у нето количини од 949.869
кг, у квалитету СРПС, франко складиште.
2. Меркантилни кукуруз који је предмет продаје
ускладиштен   је код складиштара: ЗЗ Бешка Аграр,
Крчедин, ул. Цара Душана бб.
3. Комплетна количина меркантилног кукуруза се
продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.
4. Заинтересована лица могу извршити увид у робу која
је предмет продаје од дана објављивања огласа, сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 часова у ЗЗ Бешка Аграр,
Крчедин, ул. Цара Душана бб.
5. Почетна цена, утврђена на основу највише цене
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откупа меркантилног кукуруза добијене од овлашћених
откупљивача са подручја општине Инђија, Рума и Стара
Пазова,  износи 16,70  динара по килограму без ПДВ-а.
ПДВ плаћа купац меркантилног кукуруза.
6. Депозит: 20% почетне цене меркантилног кукуруза
без ПДВ, што укупно износи 3.172.562,46 динара.

„Службеном листу општине Инђија“),
4. доказ о уплати депозита.
Пријава на јавно надметање подноси се у
затвореној и запечаћеној коверти писарници Општинске
управе општине Инђија, најкасније до 29.03.2017.
године, до 14.00 часова на адресу Општинска управа
општине Инђија, Цара Душана 1 са назнаком:

7. Понуђачи су дужни да уплате депозит на посебан  
‘’Не отварати-пријава за учешће на јавној
рачун Општине Инђија број 840-1078804-24 позив на
лицитацији за куповину
број 44 212. Свим понуђачима, осим најповољнијем,
меркантилног кукуруза  рода 2016. године’’
уплаћени депозит ће се вратити у року од 3 дана од
дана јавног надметања. Изабраном понуђачу уплаћени
На полеђини коверте обавезно навести име и
износ депозита биће   урачунат у цену. У случају да презиме односно назив, адресу понуђача.
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит
се не враћа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве   неће се
разматрати.
8. Право учешћа у поступку јавног надметања имају
физичка и правна лица.
Јавно надметање ће се одржати дана 30.03.2017.
године у 13.00 часова у сали 1 Општине Инђија, ул.
9. Поступак јавног надметања спровешће Комисија Цара Душана 1 у Инђији.
за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
Ближа обавештења у вези са јавним надметањем
која ће након спроведеног поступка јавног отварања могу се добити у Агенцији за економски развој општине
понуда, утврдити предлог најповољнијег понуђача Инђиј, Војводе Степе 48 у Инђији или на телефон број
и Председнику општине доставити предлог одлуке 022/55 60 60 - контакт особа је Драган Јанковић.
о продаји меркантилног кукуруза најповољнијем
понуђачу, на даљу надлежност.
Оглас објавити у „Службеном листу општине
Инђија“, на огласној табли Општинске управе општине
10. Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 3 Инђија и на сајту општине Инђија www.indjija.net .
дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати
купопродајне цене у износу утврђеном правоснажном
ОПШТИНА ИНЂИЈА
одлуком о продаји меркантилног кукуруза.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Купац је дужан да предмет куповине преузме
одмах по уплати уговореног износа у целости и
закључења купопродајног уговора. Све трошкове око
преузимања и транспорта предмета отуђења сносиће
изабрани понуђач.
Уколико најповољнији понуђач не плати
купопродајну цену у целости у остављеном року, губи
право на повраћај депозита, а за најповољнијег понуђача
се проглашава следећи понуђач са листе понуђача.
Уколико и други најповољнији понуђач одустане
од закључења уговора, исти губи право на повраћај
депозита, а тиме се поступак  јавне ли цитације по овом
огласу завршава.
Документација за пријављивање на јавно надметање:   
1. Формулар за пријављивање за учешће на јавном  
надметању за продају меркантилног кукуруза рода 2016.
године,
2. Понуда са јединичном ценом у РСД/кг, која не може
бити нижа од почетне цене
3. Фотокопија личне карте за физичка лица, односно
извод из привредног регистра за правна лица, (не
старији од шест месеци од дана објављивања огласа у

Број: 320-26/2017-II
Дана: 22.03.2017. године
Инђија
Председник,
Дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1456/2016-II
Дана: 28. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

388
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1465-1/2016-II
Дана: 27. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-124-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту, Програм 13 - Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 84.000,00
дин. куд „Бранко Радичевић“ из Бешке на основу Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
53/70-текући трошкови (редован рад)....84.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куд „Бранко
Радичевић“ из Бешке број 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване
услуге-Услуге културе - Информисање, одобравају се
средства у износу од 880.000,00 дин. за покриће трошкова
на основу Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у
области јавног информисања 401-124-1/2016-II Драгани
Тешић Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Продукција Шид.
52/8-Драгана Тешић Пр Сирмиум продукција –
Хроника општине Инђија......................880.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Драгана Тешић Предузетник Аудио и видео продукција
Сирмиум Продукција Шид број 840-13505763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1468/2016-II
Дана: 21. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

390
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1468-1/2016-II
Дана: 15. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-126-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-126-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе, Шифра програма
1201, Програмска активност 0002-Подстицаји културном
и уметничком стваралаштву, Економска класификација
424, позиција 52 – Специјализоване услуге-Услуге
културе - Информисање, одобравају се средства у износу
од 1.378.000,00 дин. за покриће трошкова на основу
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-126-1/2016-II,Мирјани Васић
Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум Медиа
Шид.

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване
услуге-Услуге културе - Информисање, одобравају
се средства у износу од 1.000.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Анекса Уговора о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања 401-1261/2016-II, Мирјани Васић Предузетник Аудио и видео
продукција Сирмиум Медиа Шид.

52/10 - Мирјана Васић Пр Сирмиум медиа – Вести из
Инђије - 1.378.000,00 дин.

52/10 - Мирјана Васић Пр Сирмиум медиа – Вести из
Инђије - 1.000.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Мирјани Васић Предузетник Аудио и видео продукција
Сирмиум Медиа Шид број 840-13504763-23.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Мирјани Васић Предузетник Аудио и видео продукција
Сирмиум Медиа Шид број 840-13504763-23.

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

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

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1545/2016-II
Дана: 30. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију пројекта удружења
„Завичајно друштво Ђорђе Војновић“ из Инђије број
40-417/2016-II и Анекса уговора о додели средстава за
реализацију пројекта удружења „Завичајно друштво
Ђорђе Војновић“ из Инђије број 40-417-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860– Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 20.000,00
дин. удружењу „Завичајно друштво Ђорђе Војновић“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта удружења „Завичајно друштво
Ђорђе Војновић“ из Инђије број 40-417/2016-II и Анекса
уговора о додели средстава за реализацију пројекта
удружења „Завичајно друштво Ђорђе Војновић“ из
Инђије број 40-417-1/2016-II,
53/10 - Трошкови организовања манифестација .........
.......................................................................10.000,00 дин.
53/11 - Трошкови награда за најуспешније ђачке
радове ............................................................5.000,00 дин.
53/12 - Трошкови штампе плаката, флајера,
захвалница, брошура итд. .........................5.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружењу
„Завичајно друштво Ђорђе Војновић“ из Инђије број
840-18834763-85.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------392
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1548/2016-II
Дана:28. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 15.000,00
дин. куд „Бранко Радичевић“ из Бешке на основу Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
53/69 - трошкови превоза друштва ........15.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куд „Бранко
Радичевић“ из Бешке број 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------393
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1574/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Међуопштинске организације
слепих и слабовидих из Инђије,
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и слабовидих
из Инђије за финансирање пројекта “Социјалноекономска заштита слепих укључивање слепих у
друштвене активности и подстицање друштвене бриге
о особама са визуелним хендикепом“ за септембар
2016. године, материјалне трошкове, одобравају се
средства у висини 118.421,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. год., по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/4,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

394
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1688/2016-II
Дана:28. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 66.000,00
дин. куд „Бранко Радичевић“ из Бешке на основу Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
53/69 - трошкови превоза друштва .........66.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куд „Бранко
Радичевић“ из Бешке број 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 8, страна број  372                                Службени лист општине Инђија                                Петак 24. март 2017.
395
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1789/2016-II
Дана: 27. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

396
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1830/2016-II
Дана: 20. фебруар 2017.године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16)
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-127-1/2016-II и Анекса Уговора о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања
број: 401-127-1/2016,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије бр. 4042/2017-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001– Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 72.800,00 Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017.
год. бр. 40-85/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване
услуге - Услуге културе - Информисање, одобравају
се средства у износу од 135.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката
у области јавног информисања 401-127-1/2016-II и
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број: 401-127-1/2016.
52/7 - Радио телевизија Инђија - РТИ - Први уз вас........
.....................................................................135.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио
телевизије Инђија ДОО из Инђије број 840-13461763-13.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

- 52/12 трошкови хранарине за децембар 2016.год., у
износу од:
              72.800,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број
840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1835/2016-II
Дана: 27. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

398
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1836/2016-II
Дана:28. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања број 401-1231/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора о додели
средстава за реализацију програма културно уметничког
друштва „Чигра“ из Љукова број 40-429/2016-II и Анекса
уговора о додели средстава за реализацију програма
културно уметничког друштва „Чигра“ из Љукова број
40-429-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Економска класификација 424, позиција
52–Специјализоване услуге-Услуге информисања Информисање Радио Срему доо одобравају се средства
у износу од 50.000,00 дин. за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број 401-123-1/2016-II.
52/6 – Радио Срем Рума – Инђија у Срему, Срем у
Инђији .........................................................50.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Радио Срема
д.о.о. број 840-7178763-70.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 64.468,41
дин. културно уметничком друштва „Чигра“ из Љукова
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
програма културно уметничког друштва „Чигра“ из
Љукова број 40-429/2016-II и Анекса уговора о додели
средстава за реализацију програма културно уметничког
друштва „Чигра“ из Љукова број 40-429-1/2016-II
53/47 - трошкови превоза друштва .........17.000,00 дин.
53/48 - трошкови организације концерата и
фестивала ...................................................37.974,74 дин.
53/49 - трошкови изнајмљивања озвучења и технике
за концерте ...................................................9.493,67 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун културно
уметничког друштва „Чигра“ из Љукова број
840-19446763-04.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

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

399
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1837/2016-II
Дана: 30. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

400
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1880/2016-II
Дана: 01. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 22/16) и Анекса уговора о додели
средстава за реализацију пројекта друштва за неговање
културних и духовних вредности „ЕТНОАРТ“ из Инђије
број 40-419-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-18/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1001/2016-III о измени Решења бр. 40-18/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 35.100,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-65/2016-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860–Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 100.000,00
дин. друштву за неговање културних и духовних
вредности „ЕТНОАРТ “ из Инђије на основу Анекса
уговора о додели средстава за реализацију пројекта
друштва за неговање културних и духовних вредности
„ЕТНОАРТ“ из Инђије број 40-419-1/2016-II.
53/74 Трошкови ангажовања едукатора и диригента
.............................................................................100.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун друштву за
неговање културних и духовних вредности „ЕТНОАРТ“
из Инђије број 840-17945763-70.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

РЕШЕЊЕ

- 52/2 трошковe коришћења спортске хале у 2016. год.
за децембар 2016. год., у износу од:           35.100,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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401
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1881/2016-II
Дана: 01. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

402
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1883/2016-II
Дана: 20. фебруар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 ) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр.26/16),
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-18/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1001/2016-III о измени Решења бр. 40-18/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије бр. 4042/2017-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810–
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001– Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама– спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 145.600,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-65/2016-II, за:
- 52/2 трошковe коришћења спортске хале у 2016. год. за
новембар 2016.год., у износу од:             145.600,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 296.000,00 Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017.
год. бр. 40-85/2017-II, за:
- 52/15 трошкове чланарине у 2016. год. у износу од:
            296.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број
840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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403
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1887/2016-II
Дана: 30. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

404
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1888/2016-II
Дана: 02. фебруар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Анекса уговора о
додели средстава за реализацију пројекта „Уметничког
удружења Артфракција“ из Инђије број 40-422-1/2016II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“
Марадик бр. 40-51/2016-III („Службени лист општине
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-1030/2016-III о измени
Решења бр. 40-51/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 19.500,00 ФК „Слога“ Марадик, на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма бр. 40-93/2016-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860–Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама–Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 100.000,00
дин. Уметничком удружењу Артфракција из Инђије на
основу Анекса уговора о додели средстава за реализацију
пројекта „Уметничког удружења Артфракција“ из
Инђије број 40-422-1/2016-II
53/19 - Хонорари редитеља и глумаца (услуге по
уговору) .......................................................70.000,00 дин.
53/21 - Трошкови превоза и смештаја ....30.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Уметничког
удружења Артфракција из Инђије број 840-20586763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

- 52/4 трошкови хранарине у 2016. год., за децембар
2016. год., у износу од:
              19.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Фудбалског клуба „Слога“ Марадик, број
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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405
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1895/2016-II
Дана: 20. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

406
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1897/2016-II
Дана: 20. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број: 401-124-1/2016-II и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-124-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-127-1/2016-II и Анекса Уговора о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања
број: 401-127-1/2016,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе, Шифра програма
1201, Програмска активност 0004-Остваривање
и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања, Економска класификација 423, позиција
49-Услуге по уговору - Информисање, одобравају
се средства у износу од 480.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката
у области јавног информисања број: 401-124-1/2016-II и
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-124-1/2016-II Драгани Тешић
Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Продукција Шид.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе, Шифра програма
1201, Програмска активност 0004-Остваривање
и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања, Економска класификација 423, позиција
49 – Услуге по уговору - Информисање, одобравају
се средства у износу од 135.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката
у области јавног информисања 401-127-1/2016-II и
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број: 401-127-1/2016.

49/1 - Услуге по уговору – Информисање - 2016. год.
Драгана Тешић Пр Сирмиум продукција – Хроника
општине Инђија ......................................480.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Драгана
Тешић Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Продукција Шид број 840-13505763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

49/1 - Услуге по уговору-Информисање - 2016. год
Радио телевизија Инђија-РТИ - Први уз вас ............
.....................................................................135.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио
телевизије Инђија ДОО из Инђије број 840-13461763-13.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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407
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1898/2016-II
Дана: 20. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

408
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-92/2017-II
Дана: 17. фебруар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број: 401-126-1/2016-II и Анекса
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-126-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из
Инђије бр. 40-40/2017-III,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе, Шифра програма
1201, Програмска активност 0004-Остваривање
и унапређивање јавног интереса у области јавног
инфпормисања, Економска класификација 423, позиција
49 – Услуге по уговору - Информисање, одобравају
се средства у износу од 522.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката
у области јавног информисања број: 401-126-1/2016-II и
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-126-1/2016-II, Мирјани Васић
Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум Медиа
Шид.
49/1 - Услуге по уговору – Информисање - 2016. год
Мирјана Васић Пр Сирмиум медиа – Вести из Инђије 				
522.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мирјани
Васић Предузетник Аудио и видео продукција Сирмиум
Медиа Шид број 840-13504763-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001– Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама–спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 2.423.486,00 ФК „Инђија“ на основу Уговора о
додели средстава за реализовање Годишњег програмаза
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:
- 52/5 трошкове хранарине за јануар 2017. год., износу
од.:
         2.423.486,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија, број
840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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409
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-128/2017-II
Дана: 24. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

410
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-144/2017-II
Дана: 24. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 24.300,00 дин. Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр.40-110/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 12.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/47 трошкови коришћења спортске хале за јануар
2017., у износу од:                                        24.300,00 дин.

- 52/44 трошкови котизације, у износу од:  12.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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411
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-151/2017-II
Дана: 24. фебруар 2017. године
ИНЂИЈА

412
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-160/2017-II
Дана: 24. фебруар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије бр. 4042/2017-III,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Мушком
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017III,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 109.100,00 Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017.
год. бр. 40-85/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 172.850,00 Мушком рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. бр. 40105/2017-II, за:

- 52/17 трошкове коришћења спортске хале за јануар
2017. год., у износу од:
            109.100,00 дин.

- 52/25 трошкове коришћења спортске хале за јануар
2017. год., у износу од:   
            172.850,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број
840-19832763-87.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Мушког рукометног клуба „Инђија“ Инђија, број
840-19139763-86.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 162/2017-II
Дана: 28. фебруар 2017. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково бр. 40-69/2017-III,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима, Економска класификација 481, позиција
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 108.000,00 дин. Фудбалском клубу „Љуково“
Љуково на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-109/2017-II за:
- 52/35 трошкове хранарине за фебруар 2017.год, у
износу од:
            108.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Фудбалског клуба «Љуково» у Управи за трезор број
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 9. Правилника о ближим
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма и пројеката од јавног интереса за општину
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17)
и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13), дана 03.
марта 2017. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА
I
Образује се Комисија за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма и пројеката од јавног интереса за општину
Инђија за 2017. годину.
II
Комисија се образује у саставу:
1. Немања Милојевић, председник
2. Драгана Радиновић, члан
3. Снежана Иваниш, члан
4. Драган Јанковић, члан
5. Сандра Николић, члан
Председник и чланови Комисије не могу бити и
чланови удружења.
III
Задатак Комисије из става 1. овог решења је да
спроведе поступак Јавног конкурса и достави извештај –
предлог, Општинском већу за доношење одлуке о додели
средстава удружењима из буџета општине Инђија за
реализовање програма и пројеката од јавног интереса за
општину Инђија за 2017. годину.
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља надлежно Одељење Општинске
управе.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-45/2017-II
Дана: 03.03.2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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