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На основу члана 55.став 4.Закона о водама („Сл.
гласник РС“ број 30/10, 93/12. и 101/16), члана 4. Одлуке
о организацији и функционисању цивилне заштите на
подручју општине Инђија („Сл. лист општинe Инђија“
број 1/2012), Оперативног плана одбране од поплава,
на територији републике Србије, за 2019. годину („Сл.
гласник РС„ број 14/2019) и члана 40. став 1. тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/2019)
Општинско веће Општине Инђија, на седници
одржаној 10. маја 2019. године, доноси:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ВОДАМА
II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
I УВОД
Оперативни план одбране од поплава и леда на
територији општине Инђија доноси се за 2019. годину.
У ситуацијама када водостаји достигну такав
ниво, да мере редовне и ванредне одбране од поплава,
које су у надлежности Републике, нису довољне за
отклањање опасности од поплава и када су атмосферске
падавине таквог интезитета да надлежно водопривредно
преузеће – ВП „Галовица“ својим потенцијалом (опрема,
људство) није у могућности да отклони опасност од
поплава, на територији општине Инђија, проглашава се
ванредно стање и тада се спроводи Оперативни план.
Ванредно стање за одбрану од поплава које
прети од унутрашњих вода, односно атмосферских
падавина, проглашава се када, атмосферске падавине
у критичном периоду буду таквог интезитета, да их
постојећа каналска мрежа и градска канализација не
могу преузети, а прети опасност по материјална добра и
становништво.
II ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Општина Инђија се налази у југоисточном делу
Срема и заузима површину од 384 km2. Смештена је на
пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се
укрштају два најзначајнија европска коридора: Коридор
10 (ауто пут Е-75) и Коридор 7 (река Дунав).
Општина обухвата 11 насељених места са
четрнаест месних заједница. Насеља су: Инђија, Бешка,
Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци,

Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и
Сланкаменачки Виногради, у којима данас живи око
48.000. становника различитих националности. Рељеф
општине карактеришу обронци Фрушке Горе који се
протежу северним делом територије и плодна равница
у јужном делу.
III ПРОЦЕНА
УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ОД ПОПЛАВА
1. Спољне воде
Територија Општине Инђија,уз десну обалу
Дунава у дужини од 27км (ко Чортановци, ко Бешка, ко
Крчедин и ко Стари Сланкамен) представља делимично
угрожену зону од поплавних вода Дунава, мада се сва
наведена насеља налазе на високој обали и не налазе се
у Републичком општем плану за одбрану од поплава.
Једина слаба тачка на подручју Општине инђија, када је
реч о одбрани од поплава, је Специјална болница „Др
Боривоје Гњатић“ у Старом Сланкамену. Она се налази
на самој обали Дунава у небрањеном делу. Плављење
овог објекта се у прошлости није често дешавало, али
су поплаве у току 2006. године у великој мери угрозиле
овај објекат. На територији Општине Инђија постоје и
два вештачка језера и то у Марадику, језеро Шелевренац
и у Јарковцима, Јарковачко језеро. Ова два језера имају
урађене адекватне одводе воде у случају подизања
водостаја и нема опасности од поплавног таласа који
би оштетио делове насеља, у најгорем случају било би
потопљено пољопривредно земљиште које се налази уз
одводне канале ових језера.
Одбране од поплава спољних вода и одбрана од
нагомилавања леда организује се према Оперативном
плану одбране од поплава и спроводи се преко
овлашћених предузећа ЈВП „Воде Војводине“ и ВП
„Галовица“ Земун. Територија општине Инђија припада
водном подручју Дунава на територији АП Војводине.
2. Унутрашње воде
У
оквиру
мелиорационог
подручја
Општине Инђија налази се међусобно повезани
хидромелиорациони систем канала, којим се врши
одводњавање сувишних вода са пољопривредног и
грађевинског земљишта са њихових сливних површина.
На територији Општине Инђија сувишне воде усмерене
су највећим делом на поток „Патка“, а мањим делом
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на поток Јарачка Јарчина. Поток Патка је брдски поток
дужине 48,550 км, са укупном дужином слива 105,525
км. Укупна површина сливног подручја износи 31.249,15
ха. Степен каналисаности овог слива је 3,59м/ха. Поток
Патка протеже се од села Чортановци у Општини
Инђија до села Стари Бановци у Општини Стара Пазова,
где се улива у Дунав. Поток Јарачка Јарчина се протеже
од села Марадик у општини инђија, до села Краљевци у
Општини Рума.
Каналску мрежу ван подручја насеља Општине
одржава ВП „Галовица“ из Земуна.
ВП „Галовица“ врши одбрану од поплава
унутрашњих вода на објектима и постројењима
хидромелиорационих система за одводњавање и другим
објектима, који су функционално везани за те системе а
на којима имају и права управљања.
Одбрану од поплава унутрашњих вода на
објектима и постројењима хидромелиорационих
система за одводњавање, којима не управља ВП
„Галовица“, а који су фукнционално везани за те системе
за одводњавање, врши власник или корисник објекта
(општина), по налазима службе одбране у поплавама
надлежног водопривредног предузећа.
Детаљан елаборат подземних вода налази се као
основни део Општег плана одбранe од поплава и леда на
територији општине Инђија за период од 2008. – 2012.
године.

од великих вода.
Оперативним планом одбране од поплава
Републике Србије за 2019. год. („Службени гласник. РС“
бр. 14/2019), одређена су лица и надлежна предузећа
за организовање и спровођење одбране од поплава за
подручје Републике Србије, тако да су у делу који се
односи на подручје општине Инђија, односно водно
подручје Дунав, одрећени:

IV ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА ЗА 2019.
ГОДИНУ САДРЖИ:
А) Руковођење одбраном од поплава
Б) Имена одговорних лица и називе предузећа,
организација и установа, који се задужују за оперативно
спровођење одбране од поплава и леда на подручју
општине Инђија
В) Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације
за оперативно спровођење одбране од поплава и леда на
подручју општине Инђија
Г) Обезбеђење особља за редовну и ванредну одбрану од
поплава и леда на подручју Општине Инђија
Д) Финансирање одбране од полава

2. за надлежно водопривредно предузеће за спровођење
мера редовне и ванредне одбране од поплава:
ВП „ГАЛОВИЦА”, Земун
тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10,
E-mail: office@galovica.co.rs

А. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД
ПОПЛАВА И ЛЕДА
Ванредну одбрану од поплава проглашава
Председник Општине, Одлуком о проглашењу ванредног
стања.
Одлуком о проглашењу ванредне одбране од
поплава, активира се Општински штаб за одбрану од
поплава и леда, који преузима све послове организације
и спровођења мера за одбрану од поплава.
У организационој структури Општинског
штаба посебну улогу има Главни руководилац одбране
од поплава, као и представници водопривредних
предузећа, као стручна лица, која најбоље могу оценити
размере поплава, проценити хидролошку ситуацију,
тендеције промена, као и техничке могућности одбране

1. за руководиоца одбрана од поплава за водно подручје:
Славко Врнџић
Моб. 066/555-22-22, Тел: 021/488-14-50,
факс: 021/488-15-52
E-mail: svrndzic@vodevojvodine.com
за заменика руководиоца одбране од поплава:
Aлександар Николић
моб. 066/858-72-01, Тел:021/488-14-65,
факс 021/488-15-52
E-mail: anikolic@vodevojvodine.com
за надлежно водопривредно предузеће за водно подручје:
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”,
Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
тел. 021/557-390, 021/557-418, факс 021/557-353
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com
WЕВ sajt: www.vodevojvodine.com

A.1. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА И ЛЕДА
Решењем Председника Општине Инђија
број. 02-473/2016-II од 30.11.2016. године именован је
Општински штаб за одбрану од поплава, који спроводи
и организује одбрану од поплава и леда на територији
Општине Инђија, у саставу:
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У циљу спровођења одбране од поплава,
Општински штаб за ванредне ситуације врши следеће
послове:
- преузима руковођење одбраном од поплава од
надлежног водопривредног предузећа (ВП „Галовица“)
и преузима руковођење људством и механизацијом
којим они располажу,
- ангажује савете МЗ и издаје им наређења о мерама које
треба предузети за заштиту од поплава,
- организује непрекидно дежурство у Штабу,
- путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу
прима информације од овлашћених осматрача о стању
водостаја,
- на предлог одговорних лица из ЈВП „Воде Војводине“
и ВП „Галовица“ издаје одговарајућа упозорења и

наређења правним лицима и грађанима о потенцијалним
опасностима и потреби предузимања конкретних мера
за спречавање поплава, односно санирање последица
насталих поплавама,
- путем свих расположивих средстава информисања,
непрекидно даје информације о стању и мерама које
треба предузети за одбрану од поплава,
- по потреби доноси одлуку за ангажовање расположиве
исправне механизације од свих власника, по основу
радне обавезе, ради организације одбране од поплава,
- по потреби подноси захтев Министарству одбране за
ангажовање специјалних јединица и јединица опште
намене цивилне заштите ради организације одбране од
поплава,
- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ надлежној
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јединици Војске Србије и надлежној јединици МУП – а
у полицијској станици Инђија,
- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених
и других стручних служби, ради предузимање мера у
зависности од дате ситуације,
- у случају потребе организације евакуације грађана,
смештање материјалних средстава и организује њихово
збрињавање,
- организује пружање материјалне и сваке друге
помоћи правним лицима и грађанима за ублажавање и
отклањање последица поплава.
Основни задатак Општинског штаба за
ванредне ситуације састоји се у координацији свих
субјеката одбране и синхронизованом спровођењу свих
планираних мера заштите од вода и леда.
У организационој структури Штаба посебну
улогу има главни руководилац одбране, који усклађује
активности свих учесника у одбрани од поплава,

Задаци радних група при Штабу за одбрану од
поплава и леда су:
1. Радна група за обезбеђење саобраћаја и веза има задатак
да обезбеди регулисање саобраћаја, организује превоз
механизације, материјала и људства, превоз евакуисаног
становништва, поправку путева, ангажовање пловних
објеката, обезбеђење телекомуникационе и радио везе,
агрегата који служе за обезбеђење осветлења на местима
где се изводе интервентни радови и дају информације
Штабу о стању на терену.
2. Радна група за комуналне делатности има задатак
да решава комуналне проблеме у граду и насељима
угроженим поплавама, да обезбеди питку воду, одвођење
отпадних вода, одржавање саобраћајница, спасавање
материалних добара и објеката склоних рушењу.

затим представници водопривредних организација,
као стручна лица која најбоље могу оценити размере
поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију
промена, као и техничке могућности одбране од великих
вода.
Штаб мора бити лоциран изван, непосредно
угрожене зоне од поплава, због опасности од могуће
изолације или могућности евентуалне евакуације.
Потребно је да Штаб поседује оптималне услове
комуникације а то значи да објекат у којој је смештен
Штаб мора поседовати телефонске, радио везе, телекс
као и остале техничке капацитете.
Штаб руководи свим активностима, почевши
од првог упозорења и најаве поплаве, до проглашења
престанка опасности. У току трајања одбране, Штаб
мора бити стално у мобилном стању, са максималним
степеном приправности за предузимање свих потребних
мера заштите од вода.

3. Радна група за здравствену заштиту има задатак
да обезбеђује санитетску заштиту становништва и
радника који раде у одбрани од поплава, врши заштиту
евакуисаног становништва, контролу јавних објеката за
снабдевање пијаћом водом и слично.
4. Радна група за снабдевање има задатак да организује
снабдевање становништва и радника који раде у
одбрани од поплава, врши прихват и смештај угроженог
становништва, снабдевање радних група потребним
материјалом и алатом.
5. Радна група за евакуацију са угроженог дела подручја
има задатак да организује евакуацију и прихват
угроженог становништва и материјалних добара и
организује њихов смештај.
6. Радна група за мобилизацију има задатак да се стара
о формирању радних група и средстава за рад и у том
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смислу сарађује са Штабом.
У радне групе ангажују се стручњаци разних профила и њихов број се одређује у зависности од обима и
задатака радних група.
Б. ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ
ЗАДУЖЕНИ ЗА ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У циљу спровођења Плана одбране од поплава и леда општине Инђија посебно мера утврђених у тачки 2.,
подтачка 3.- одређују се предузећа, организације и установе који се задужују за оперативно спровођење одбране од
поплава и леда на подручју општине Инђија, као и лица за руковођење, одређена као одговорна лица:
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Г. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОСОБЉА ЗА
РЕДОВНУ И ВАНРЕДНУ ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА И ЛЕДА
Републичким оперативним планом одбране
од поплава, техничко особље и радна снага надлежног
водопривредног предузећа „Галовица“ Земун, задужени
су за спровођење одбране од поплава, са потребном
механизацијом и материјалом, да изврше све задатке
у условима редовне и ванредне одбране од поплава на
територији општине Инђија.
У условима проглашења ванредног стања, ова
механизација и радна снага могу бити недовољне за
предузимање свих потребних мера, па је неопходно
ангажовати сву расположиву механизацију других
предузећа са територије Општине, а радну снагу по
основу радне обавезе.
Д. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Финансирање Одбране од поплава у условима

редовне и варедне одбране од поплава, обезбеђује се из
накнаде за одводњавање од ЈВП „Воде Војводине“ тј. из
Фондова Републике Србије.
Само у изузетним случајевима и то за
интервенције, које се не могу одложити, уз сагласност
председника општине Инђија обезбедиће се неопходна
средства из буџета Општине Инђија.
Оперативни план одбране од поплава на водама
другог реда на територији општине Инђија за 2019.
годину објавити у „Службеном листу општине Инђија“ .
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:87-1/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 58. став 4. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016,
113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и члана 77. став
2. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/2019),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 10. маја 2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“; број 3/19), у члану
25. став 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ
ЈАВНИХ ПРИХОДА, код радног места под редним
бројем 17. „Начелник Одељења за утврђивање и наплату
јавних прихода“, код захтеваног додатног знања/испити,
после речи: „испит,“, додају се речи: „положен испит за
инспектора,“, а код захтеваног радног искуства после
речи: „надзора“ додају се речи: „односно у области која
је под надзором те инспекције“.
Члан 2.
У члану 25. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем 67.
„Начелник Одељења за инспекцијске послове“, код
захтеваног додатног знања/испити, после речи: „испит,“,
додају се речи: „положен испит за инспектора,“.
Члан 3.
У члану 25. код радног места под редним
бројем 70. „Комунални инспектор“, код услова, после
речи: „политичких“, ставља се запета, реч: „или“, брише
се,после речи:
„наука“, брише се запета и додају се речи: „или
из области ИМТ студија-просторни планер“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-86/2019–III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19),
Општинско веће опптине Инђија на седници
одржаној дана 10. маја 2019. године, донело је дана
ОДЛУКУ
I
Путничко
возило
марке
„RENAULT“,
модел MASTER“ регистарске ознаке IN-034-GT,
власништво Општинске управе општине Инђија, даје
се на привремено коришћење Центру за социјални рад
„ДУНАВ“, Инђија и то на период од годину дана од дана
потписивања записника о примопредаји возила.
II
Oвлашћује се начелник Општинске управе
да потпише записник о предаји возила из тачке I ове
Одлуке.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-85/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1.тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 10. маја 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Прибавља се у јавну својину општине Инђија,
једно специјално возило - булдожер, а у циљу обезбеђења
услова за обављање комуналне делатности управљања
комуналним опадом.
II
Средства за јавну набавку специјалног возила
из тачке I ове Одлуке, обезбеђена су у буџету општине
Инђија за 2019. годину.
III
Прибављање специјалног возила из тачке
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I ове Одлуке, извршиће се путем јавне набавке у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник број 124/12, 14/15 и 68/15), а
услови и спецификација биће дефинисани конкурсном
документацијом.
IV
Овлашћује се Председник општине, да у
складу са Законом о јавним набавкама, донесе Одлуку о
покретању поступка јавне набавке специјалног возила булдожера и Решењем образује Комисију о спровођењу
поступка јавне набавке.
Председник општине ће након спроведеног
поступка јавне набавке, Општинском већу поднети
извештај.
V
О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
VI
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:404-86/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 10. маја 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Прибавља се у јавну својину општине Инђија,
једно специјално возило – машина за обележавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације, а у циљу
обезбеђења услова за обављање комуналне делатности
управљања путевима и паркиралиштима.
2. Средства за јавну набавку специјалног возила из тачке
I ове Одлуке, обезбеђена су у буџету општине Инђија за
2019. годину.
3. Прибављање специјалног возила из тачке I ове Одлуке,
извршиће се путем јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник број
124/12, 14/15 и 68/15), а услови и спецификација биће
дефинисани конкурсном документацијом.
4. Овлашћује се Председник општине, да у складу са
Законом о јавним набавкама, донесе Одлуку о покретању

поступка јавне набавке специјалног возила - машине за
обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације,
и Решењем образује Комисију о спровођењу поступка
јавне набавке. Председник општине ће након
спроведеног поступка јавне набавке, Општинском већу
поднети извештај.
5. О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
6. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-87/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 46. став1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 61.
став 1. тачка 2 Статута Општине Инђија („Службени
лист Општине Инђија“, бр. 5/19) и Локалног
антикорупцијског   плана Општине Инђија за период
2017. године до 2020. године-област 15 „Обезбеђивање
правних, институционалних, организационих и
техничких претпоставки за координацију спровођења
и праћења примене ЛАП“ („Службени лист Општине
Инђија“, бр. 30/17)
Општинско веће Општине Инђија на седници
одржаној дана 10. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2017. ГОДИНА - 2020.
ГОДИНЕ
I
У сврху стварања услова за спровођење
активности утврђених Локалним антикорупцијским
планом Општине Инђија за период 2017. године до
2020. године (у даљем тексту: ЛАП), образује се
Координационо тело за спровиђење активности из ЛАП,
у саставу:
- Славица Ђукановић Марјановић, председник
- Вера Каплар, члан
- Драгана Степановић, члан
- Богдан Гршић, члан
- Данило Петровић, члан
II
Задатак координационог тела из тачке I
овог Решења је да врши техничко,организационо и
административно усклађивање рада организационих
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јединица и органа Општине у процесу спровођења
обавеза утврђених ЛАП, као и да врши обраду материјала
на припреми и изради свих аката чије доношење је
утврђено  ЛАП-ом за 2018. и 2019. годину.
За континуирано вршење   задатка из става 1.
ове тачке у 2019. години, Координационом телу припада
месечна накнада у нето износу од 10.000,00 динара.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-87/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 10. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Удружења спортских
риболоваца БАРИЦА из Инђијe, број 40-519/2019-III,
којим се тражи одобрење за измену годишњег програма
у погледу одобрених средстава за реализацију истог,
с обзиром да исти захтев не угрожава основни циљ
програма, а да варијација између предметних трошкова
прелази 10% од првобитно одобрених средстава у
оквиру сваке врсте трошка.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-690/2019-III
Дана: 10.маја 2019. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
612
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-170/2019-II
Дана: 19. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon do
klub Elit“ Инђија бр. 66-30/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Taekwondo клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 40-66/2019II,
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Taekwon-do клубу „Tae kwon
do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/199 трошкове куповине спортске опреме и
реквизита и остале основне опреме потребне за
реализацију програма, у износу од: 165.400,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
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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613
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-171/2019-II
Дана: 19. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

614
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-172/2019-II
Дана: 19. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon do
klub Elit“ Инђија бр. 66-30/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Taekwondo клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 40-66/2019II,
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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon do
klub Elit“ Инђија бр. 66-30/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Taekwondo клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 40-66/2019II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Taekwon-do клубу „Tae kwon
do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Taekwon-do клубу „Tae kwon
do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/202 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 динара

- 398/201 трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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615
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-174/2019-II
Дана: 14. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

616
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-175/2019-II
Дана: 18. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Женском рукометног клуба „Железничар“ Инђија бр.
40-73/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалског клуба „Инђија“
Инђија бр. 66-24/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалског клуба
„Инђија“ Инђија бр. 40-46/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398–Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/167 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 391.200,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, 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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Инђија“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/24 - трошкови путовања (превоз) за спротисте,
спортске стручњаке и друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма, у износу од:
166.383,11 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“
Инђија у Управи за трезор, 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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617
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-181/2019-II
Дана: 26. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

618
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-184/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Дунав“ Нови Сланкамен бр. 66-10/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Фудбалском клубу „Дунав“ Нови Сланкамен бр. 4034/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Дунав“
Нови Сланкамен одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/62 - трошкове исхране за време припрема и
такмичењa, у износу од: 140.000,00 динара

- 398/192 индиректне трошкове (трошкови комуналних
услуга, птт, интернет, канцеларијски материјал), у
износу од: 3.461,98 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском
клубу „Дунав“ Нови Сланкамен у Управи за трезор, број
840-18163763-44.
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 Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-19742763-39.
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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619
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-186/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

620
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-191/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију „Савезу за школски спорт ИН“
Инђија бр. 66-22/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-29/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 667/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-32/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу за школски спорт ИН“
Инђија одобравају се средства, и то:
- 398/46 - трошкови котизације за организацију
такмичења, у износу од: 25.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савезу за
школски спорт ИН“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18303763-54.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци одобравају
се средства за:
- 398/129 - трошкове исхране за време припрема и
такмичењa, у износу од: 126.100,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци у
Управи за трезор, број 840-25131763-29.
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: 40-194/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

622
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-195/2019-II
Дана: 26. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Клубу
малог фудбала „Индианс 2013“ Инђија бр. 66-4/2019-III
и Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма бр. 40-30/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију „Савеза
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“
Инђија бр. 66-8/2019-III и Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-33/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398–Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Клубу малог фудбала
„Индианс 2013“ Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, „Савезу за спорт и рекреацију
инвалида општине Инђија“ Инђија одобравају се
средства за:

- 398/69 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 19.568,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба малог
фудбала „Индианс 2013“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19218763-57.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 398/87 - трошкови чланарине надлежном националном
спортском савезу, у износу од: 4.000,00 динара
- 398/88 - трошкови чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 динара
- 398/89 - трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 12.500,00 динара
- 398/91 - индиректни трошкови (комуналне услуге,
набавка канцеларијског материјала, птт трошкови,
банкарске услуге и др.), у износу од: 1.619,27 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ у Управи
за трезор, број 840-19080763-61.
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: 40-199/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

624
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-202/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Савезу спортова општине Инђија бр. 40-24/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Удружења спортских
риболоваца „Барица“ Инђија бр. 66-13/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Удружења спортских риболоваца „Барица“ Инђија бр.
40-70/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:
- 398/2 трошкови куповине спортске опреме и реквизита,
у износу од: 38.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Удружењу спортских
риболоваца „Барица“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/212 трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 динара
- 398/213 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 10.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
спортских риболоваца „Барица“ Инђија, у Управи за
трезор, број 840-27934763-56.
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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-203/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

626
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-206/2019-II
Дана: 26. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Удружења спортских
риболоваца „Барица“ Инђија бр. 66-13/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Удружења спортских риболоваца „Барица“ Инђија бр.
40-70/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13–пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 666/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Фрушкогорац“
Крчедин бр. 40-31/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Удружењу спортских
риболоваца „Барица“ Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398–Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу
„Фрушкогорац“ Крчедин одобравају се средства за:

- 398/211 трошкове чланарине надлежним националним
савезима, у износу од: 24.000,00 динара

- 398/96 - трошкове исхране за време приппрема и
тамкмичења, у износу од: 72.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
спортских риболоваца „Барица“ Инђија, у Управи за
трезор, број 840-27934763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском
клубу „Фрушкогорац“ Крчедин, у Управи за трезор, број
840-19434763-17.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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627
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-215/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

628
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-217/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка бр. 66-15/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка бр. 40-36/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13-пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Џудо
клубу „Безбедност“ Инђија бр. 66-33/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Џудо клубу „Безбедност“ Инђија бр. 40-69/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Џудо клубу „Безбедност“
Инђија одобравају се средства за:

- 398/181 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 291.000,00 динара

- 398/231 - трошкове путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 4.661,00
динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор, број
840-18108763-47.
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 Џудо
клуба „Безбедност“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19616763-30.
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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629
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-218/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

630
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-225/2019-II
Дана: 21. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“
Инђија бр. 66-14/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-48/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“
Инђија бр. 66-20/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-28/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Стрељачком клубу „Младост“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 5.593,68 динара
- 398/103 - трошкове куповине спортске опреме и
реквизита и остале основне опреме потребне за
реализацију програма, у износу од: 19.440,00 динара
- 398/104 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 11.600,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Карате клубу „Железничар“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/50 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 38.000,00 динара
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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631
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-228/2019-II
Дана: 21. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

632
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-229/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“
Инђија бр. 66-20/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-28/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и бр. 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 6639/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-51/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Карате клубу „Железничар“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/50 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 4.500,00 динара
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Кошаркашком клубу
„ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија одобравају се
средства за:
- 398/196 - трошкове школарине и стручног
оспособљавања и котизација за учешће у стручном
усавршавању спортским стручњацима, у износу од:
46.300,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
клуба „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија у Управи
за трезор, број 840-21626763-35.
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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633
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-230/2019-II
Дана: 26. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

634
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-231/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Љуково“
Љуково бр. 66-37/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково бр. 40-92/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Удружења спортских
риболоваца „Барица“ Инђија бр. 66-13/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Удружења спортских риболоваца „Барица“ Инђија бр.
40-70/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Љуково“
Љуково одобравају се средства за:
- 398/247 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 126.000,00 динара
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Удружењу спортских
риболоваца „Барица“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/208 трошкове куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 58.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
спортских риболоваца „Барица“ Инђија, у Управи за
трезор, број 840-27934763-56.
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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635
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-232/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

636
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-233/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-31/2019-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Кошаркашком клубу „Железничар“ Инђија бр. 4074/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Спортског удружења „Royal“
Инђија бр. 66-39/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Спортског удружења
„Royal“ Инђија бр. 40-26/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/226 - трошкове осигурања спортиста и спортских
стручњака, у износу од: 18.597,60 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
клуба „Железничар“ у Управи за трезор, број
840-19459763-95.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Спортском удружењу „Royal“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/83 - трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 55.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Спортског
удружењa „Royal“ Инђија у Управи за трезор, број
840-26486763-08.
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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637
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-234/2019-II
Дана: 20. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

638
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-235/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Спортског удружења „Royal“
Инђија бр. 66-39/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Спортског удружења
„Royal“ Инђија бр. 40-26/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon do
klub Elit“ Инђија бр. 66-30/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Taekwondo клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 40-66/2019II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Спортском удружењу „Royal“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/82 - трошкови чланарине Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Спортског
удружењa „Royal“ Инђија у Управи за трезор, број
840-26486763-08.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Taekwon-do клубу „Tae kwon
do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/200 трошкове котизације, у износу од: 48.600,00
динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 12, страна број  762                                Службени лист општине Инђија                                Среда 10. мај 2019.
639
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-236/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

640
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-237/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију
превоза спортиста у 2019. год. Савезу спортова општине
Инђија бр. 66-3/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Савеза спортова
општине Инђија у делу кој се односи н на превоз
спортиста бр. 40-25/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Савеза спортова општине Инђија бр. 40-24/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
400 – Дотације невладиним организацијама – превоз
спортиста, Савезу спортова општине Инђија одобравају
се средства за:
- 400 превоз спортиста, у износу од: 17.490,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
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

- 398/11 трошкови здравствених прегледа спортиста и
медицинска едукација, у износу од: 5.400,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
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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641
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-238/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

642
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-241/2019-II
Дана: 27. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-24/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци бр. 66-26/2019-III
и Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци бр. 4041/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:
- 398/23 режијски трошкови, у износу од: 70.408,39
динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
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 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Борац“
Јарковци одобравају се средства за:
- 398/107 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 108.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском
клубу „Борац“ Јарковци, у Управи за трезор, број
840-21237763-28.
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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643
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-248/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

644
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-249/2019-II
Дана: 27. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Карате
клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-20/2019-III, Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Карате клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-28/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“
Инђија бр. 66-20/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-28/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу одобравају се средства за:
- 398/48 - трошкове куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 6.868,80 динара
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Карате клубу „Железничар“
Инђија одобравају се средства за:
- 398/60 - индиректни трошкови (интернет и
канцеларијски материјал), у износу од: 3.000,00 динара
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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645
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-250/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

646
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-252/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Петанкуе клубу
„Бешка“ Бешка бр. 66-18/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Петанкуе
клубу „Бешка“ Бешка бр. 40-90/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-24/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Петанкуе клубу „ Бешка“
Бешка одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:

- 398/283 трошкове чланарине националним гранским
спортским савезима, у износу од: 25.000,00 динара

- 398/10 трошкови штампања публикација и материјала,
у износу од: 16.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Петанкуе клуба „Бешка“ у Управи за трезор, број
840-21821763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

Број 12, страна број  766                                Службени лист општине Инђија                                Среда 10. мај 2019.
647
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-253/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

648
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-254/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-24/2019-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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Савеза спортова општине Инђија бр. 40-24/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:

- 398/22 трошкове одржавања рачунарске мреже и сајта,
у износу од: 79.200,00 динара

- 398/11 трошкови здравствених прегледа спортиста и
медицинска едукација, у износу од: 27.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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649
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-256/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

650
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-257/2019-II
Дана: 25. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалског клуба „Инђија“
Инђија бр. 66-24/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалског клуба
„Инђија“ Инђија бр. 40-46/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Фудбалског клуба „Инђија“
Инђија бр. 66-24/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалског клуба
„Инђија“ Инђија бр. 40-46/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Инђија“
Инђија одобравају се средства за:

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Инђија“
Инђија одобравају се средства за:

- 398/26 - трошкови исхране за време припрема и
такмичења за месец фебруар 2019. годину, у износу од:
3.019.012,00 динара

- 398/32 - трошкови зарада лица запослених на
рализацији програма за јануар 2019. годину, у износу од:
236.729,94 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“
Инђија у Управи за трезор, број 840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“
Инђија у Управи за трезор, 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.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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651
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-259/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

652
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-260/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Taekwon-do клуба „Tae kwon do
klub Elit“ Инђија бр. 66-30/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Taekwondo клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија бр. 40-66/2019II,
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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалском клубу „Хајдук“ Бешка бр. 66-15/2019-III и
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Фудбалском клубу „Хајдук“ Бешка бр. 4036/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Taekwon-do клубу „Tae kwon
do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Хајдук“
Бешка одобравају се средства за:

- 398/200 трошкове котизације, у износу од: 104.800,00
динара

- 398/186 трошкове потрошње електричне енергије, у
износу од: 5.591,69 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор, број
840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-262/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

654
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-264/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-24/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и бр.7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 6639/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-51/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Савезу спортова општине
Инђија одобравају се средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Кошаркашком клубу
„ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија одобравају се
средства за:

- 398/5 трошкови одржавања службеног возила и
регистрација, у износу од: 32.150,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 398/195 - трошкове финансијских услуга (банкарске,
књиговодствене , услуге нотара), у износу од: 10.000,00
динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
клуба „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија у Управи
за трезор, број 840-21626763-35.
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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655
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-266/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

656
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-270/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и бр.7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 6639/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-51/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Кошаркашком клубу
„ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија одобравају се
средства за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/194 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 67.662,00 динара

- 398/188 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 9.500,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
клуба „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија у Управи
за трезор, број 840-21626763-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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: 40-299/2019-II
Дана: 27. фебруар 2019. год.
ИНЂИЈА

658
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-312/2019-II
Дана: 28. фебруар 2019. 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, 99/16, 113/17
и 95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст и 7/18), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Решења о одобравању Годишњег
програма и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалском клубу „Полет“ Нови Карловци бр. 6619/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Полет“ Нови
Карловци бр. 40-38/2019-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, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања
средстава за реализацију Спортског удружења „Royal“
Инђија бр. 66-39/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Спортског удружења
„Royal“ Инђија бр. 40-26/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Фудбалском клубу „Полет“
Нови Карловци одобравају се средства за:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину, Раздео V, 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
398 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, Спортском удружењу „Royal“
Инђија одобравају се средства за:

- 398/112 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 117.000,00 динара

- 398/79 - трошкови куповине остале основне спортске
опреме (трап пушка и муниција) у износу од: 554.268,00
динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском
клубу „Полет“ Нови Карловци у Управи за трезор, број
840-19006763-28.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Спортског
удружењa „Royal“ Инђија у Управи за трезор, број
840-26486763-08.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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: 40-465/2019-II
Дана: 20. март 2019. год.
ИНЂИЈА

660
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-572/2019-II
Дана: 07. мај 2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15, 103/16, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 55. став 1.
тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, бр. 9/13-пречишћен текст, 7/18 и 5/19)
и чл. 5. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2019. год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 5/19),
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 ,
68/15, 103/16, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19 ), члана 56.
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“, бр. 5/19) и чл. 4. 8. и 11. Одлуке о
буџета општине Инђија за 2019. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 28/18 и 5/19),
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. год., Раздео 5, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, економска класификација 499, позиција 425 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 960.000,00 дин. у оквиру Раздела 5, Програма 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
на позицији 210 – Рехабилитација улице Краља Петра
првог у Бешки; економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – на Функцји 620 – Развој заједнице.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 5, Програма 0701 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, на позицији
210- Рехабилитација улице Краља Петра првог у Бешки
511 – Зграде и грађевински објекти – на Функцји 620 –
Развој заједнице.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. год., Раздео 5, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0009 – Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 425 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00 дин.
у оквиру Раздела 5, Програма 1501 – Локални економски
развој, на позицији 125; економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама – на Функцји
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, за Удружење „ЦФ Србија“ из Београда за
организацију хуманитарне трке „Док дишем надам се“
која ће се први пут организовати у Инђији 25. маја 2019.
године.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 5, Програма 1501 – Локални економски
развој, на позицији 48; економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама – на Функцји
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, за Удружење „ЦФ Србија“ из Београда за
организацију хуманитарне трке „Док дишем надам се“
која ће се први пут организовати у Инђији 25. маја 2019.
године.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
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: 40-684/2019-II
Дана: 07. мај 2019. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15, 103/16, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 56.
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“, бр. 5/19) и чл. 4. 8. и 11. Одлуке о
буџета општине Инђија за 2019. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 28/18 и 5/19),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. год., Раздео 5, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0009 – Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 499, позиција 425 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 254.047,60
дин. у оквиру Раздела 5, Програма 0701 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, на позицији
238; економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – на Функцји 620 – Развој заједнице за изградњу
пешачке стазе од градског базена до „Бразде“ у Инђији.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 5, Програма 0701 – Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, на позицији
238; економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – на Функцји 620 – Развој заједнице за изградњу
пешачке стазе од градског базена до „Бразде“ у Инђији.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 76. став 4. и 8. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 исправка), члана 7. став 6. Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и
112/17) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
дана 15. априла 2019. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Овим решењем образује се Комисија за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета општине Инђија у 2019. години (у даљем
тексту: Комисија).
II
Комисију чине три члана, и то:
1. Немања Милојевић, члан,
2. Никола Дошен, члан,
3. Маша Марјановић, члан.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља лице запослено
у Општинској управи општине Инђија, Одељењу за
друштвене делатности.
III
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а по
завршетку Јавног конкурса, спроведе поступак избора
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати
из буџета општине Инђија, и донесе одлуку која садржи
списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава за реализацију истих у 2019. години.
IV
Чланови Комисије за свој рад примају накнаду,
у складу са законом, у нето износу од 5.000,00 динара
(словима: петхиљададинара) по одржаној седници.
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V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-65/2019-II
Дана: 15.04.2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 7. став 1. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 8/2018), и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/2019), дана 15. априла 2019. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА
I
Овим решењем образује се Комисија за доделу
средстава из буџета општине Инђија удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија се образује у саставу:
1. Немања Милојевић, председник,
2. Драгана Радиновић, члан,
3. Данило Петровић, члан.
Након доношења овог решења председник и
чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметном конкурсу нису у сукобу интереса.
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног конкурса за доделу средстава удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија у 2019. години, и то:
да размотри приспеле пријаве на јавни конкурс;
изврши бодовање сваког програма по јавном конкурсу
применом критеријума из члана 10. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија;
утврди прелиминарну листу вредновања и рангирања
пријављених предлога програма и исту објави на
званичној интернет страници општине Инђија и
огласној табли општине Инђија; да изради Извештај о

спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о
свим поднетим пријавама, коначну листу са бодовима
предложених програма и Предлог одлуке о избору
програма који ће се финансирати или суфинансирати
из буџета општине Инђија и исти достави Општинском
већу општине Инђија.
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Инђија Одељење за друштвене делатности.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-66/2019-II
Дана: 15.04.2019. године
Инђија

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