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На основу Одлуке о проглашењу ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 29/20), члана 29.
Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број116/07,
88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18), члана 41.став 8.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне
ситуације општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ број 11/16 и 26716),
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 21. 04.2020.
године, доноси
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На основу Одлуке о проглашењу ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 29/20), члана 29.
Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број116/07,
88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18), члана 41.став 8.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне
ситуације општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ број 11/16 и 26716),
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 27.04.2020.
године, доноси

НАРЕДБУ

НАРЕДБУ

I
1. УКИДА СЕ НАРЕДБА од 30.03.2020. године,
забрана рада градске пијаце у Инђији и њено апсолутно
затварање, и НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија,
да организује нормалан рад градске пијаце уз поштовање
свих мера заштите од COVIDA 19.

I
1. УКИДА СЕ ДЕО ТАЧКЕ 3. НАРЕДБЕ од 16.03.2020.
године, о забрани рада теретана на територији општине
Инђија, тако да теретане почињу са радом уз примену
свих мера превенције, ради спречавања ширења и
смањења ризика болести COVIDA 19. и то да:
- на видном месту обавезно морају бити истакнута
правила понашања за запослене и кориснике услуга
клуба, као и Правилник о понашању запослених и
корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме
и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
- на улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
- приликом отварања и затварања клуба, односно на
почетку и крају радног дана добро проветрити све
просторије и дезинфиковати све радне површине,
опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под
клуба. У току радног дана проветравати све просторије
што чешће,
- приликом сваког уласка запослених, односно уласка
корисника мора се вршити дезинфекција руку са
препаратом на бази 70% алкохола,
- сви запослени морају ностити личну заштитну опрему,
односно заштитну маску и заштитне рукавице током
целокупног радног времена,
- корисници услуга морају користити сопствене пешкире
и друга средства личне хигијене,
- корисници услуга морају унапред заказати термин
за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним
телефоном или електронском поштом,
- коришћење заједничких, помоћних просторија, као
што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл.

2.НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи општине
Инђија, да за период од увођења ванредног стања до
његовог укидања, обвезницима накнаде за коришћење
јавне површине у пословне сврхе који су поставили
летње баште, не утврђује накнаду за коришћење јавне
површине у том периоду.
II
Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Број: 06-44/2020-I
Дана: 21.04.2020.године
Инђија
Командант Општинског штаба,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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могуће је само уколико постоји могућност да се након
сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
- распоред опреме, справа и других реквизита за
вежбање, односно организација вежбања мора бити
таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка
удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара
квадратних по вежбачу,
- опрема, справе и реквизити за вежбање се морају
дезинфиковати након сваке употребе,
- у случају сумње да неко од запослених има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура
и један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха
и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да,
без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља COVID амбуланти,
- у случају да неко од корисника услуга има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура и
један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и
отежано
дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни
су да упозоре корисника и да га замоле да напусти
просторије клуба, са препоруком да се одмах јави
надлежном дому здравља - COVID амбуланти.
2. УКИДА СЕ ДЕО ТАЧКЕ 2. НАРЕДБЕ од 30.03.2020.
године, о забрана рада фризерских и козметичких салона
на територији општине Инђија, тако да фризерски и
козметички салони почињу са радом уз примену свих
мера превенције, ради спречавања ширења и смањења
ризика болести COVIDA 19. и то да:
- на видном месту обавезно морају бити истакнута
правила понашања за запослене и кориснике услуга
(ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна
дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна
дезинфекција обуће при уласку у салон,
- на улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера
(подметач натопљен дезинфекционим средством хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим
средством),
- приликом отварања и затварања салона, добро
проветрити све просторије и дезинфиковати све радне
површине, као и под салона. У току радног дана
проветравати све просторије што чешће,
- приликом сваког уласка запослених или корисника
мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на
бази од минимално 70% алкохола,
- корисници услуга морају унапред заказати термин
за коришћење услуга салона телефоном, мобилним
телефоном или електронском поштом,
- у салону може боравити ограничен број корисника,
тако да раздаљина између два корисника буде минимум
2 метра (користити сваку другу столицу и сл),
- приликом рада са корисницима, обавезно је ношење
заштитне маске и рукавица,
- приликом пружања услуга хигијенске неге и
улепшавања лица и тела, као и немедицинских
естетских интервенција којима се нарушава интегритет
коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да
се те услуге пружају под условима и на начин којим се

спречава појава и преношење болести, а уколико то није
могуће, да такве услуге не пружају,
- сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито
они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви,
пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким
салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани
након сваке употребе. По могућству користити
једнократну папирну или пластичну галантерију, а
уколико се користи галантерија од тканине (пешкир,
заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их
користити само за једног корисник,
- отпадни материјал који настане у раду салона покупити
и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро
завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за
то предвиђено место,
- употребљене пешкире и другу текстилну галантерију
одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног
дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за
веш на високој температури,
- коришћење заједничких, помоћних просторија, као
што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине,
купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји
могућност да се након сваког појединачног коришћења
изврши дезинфекција те просторије,
- радне површине, столице и столови који се не користе
често морају се дезинфиковати минимум једном у току
радног дана,
- цео простор салона, са свим пратећим просторијама
мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка
рада салона,
- у случају сумње да неко од запослених има симптоме
заразне болести COVID-19, (повишена температура и
један од знакова и симптома - кашаљ, краткоћа даха и
отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да,
без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља COVID амбуланти,
- у случају сумње да неко од корисника услуга има
симптоме заразне болести COVID-19, (повишена
температура и један од знакова и симптома - кашаљ,
краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или
одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника
и да га замоле да напусти просторије салона, са
препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља
- COVID амбуланти.
II
Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Број: 06-46/2020-I
Дана: 27.04.2020.године
Инђија
Командант Општинског штаба,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу Одлуке о проглашењу ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 29/20), члана 29.
Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број116/07,
88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18), члана 41.став 8.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне
ситуације општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ број 11/16 и 26716),
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 30.04.2020.
године, доноси
НАРЕДБУ
I
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ општине
ИНЂИЈА, Одељењу за привреду и инвестиције, да од 4.
маја 2020 године, организује градски и пиградски превоз
путника на територији општине Инђија, по реду вожње
који важи суботом.
Такође се обавезује СП „Ласта“ А.Д. Београд –
РЈ „Ласта Срем“ Стара Пазова, да превоз путника врши
уз обавезно коришћење заштитне маске и рукавица, од
стране путника и возног особља, односно уз поштовање
свих превентивних мера које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID- 19.
2. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској установи „Бошко Буха“
Инђија, да од 11. маја 2020. године, организује почетак
рада целодневног борвка у предшколским установама,
уз стриктно поштовање свих превентивних мера које се
односе на спречавање ширења заразне болести COVID19 а којима се осигурава безбедност деце и запослених.
3. ДОЗВОЉАВА СЕ РАД од 4. маја 2020. године, Аутлет
центару у Инђији, уз поштовање свих превентивних
мера које се односе на спречавање ширења заразне
болести COVID- 19 а којима се осигурава безбедност
запослених и купаца, стим што у продавници може бити
само један купац на 10 m2. пословног простора.
4. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Скупштини општине Инђија, да
донесе Одлуку да се овезници накнаде за коришћење
јавне површине у пословне сврхе постављањем летњих
башти, у 2020-ој години, ослободе плаћања накнаде за
квадратуру летње баште из 2019.
5. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП „Ингас“ Инђија и ЈКП „Водовод
и канализација“ Инђија, да због спречавања ширења
заразне болести COVID- 19 , не врше очитавање
потрошње гаса и воде по домаћинствима за месец
април, већ да потрошњу гаса односно воде за месец
април 2020.године, фактуришу на бази потрошње
гаса односно воде за месец април 2019. године, а да
стварну потрошњу утврде по извршеном очитавању по
престанку ванредног стања и тада изврше корекцију
издатих рачуна потрошачима.
6. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац „ Инђија, да

организује сахрањивање умрлих, уз присуство највише
30 лица а уз поштовање свих превентивних мера које се
односе на спречавање ширења заразне болести COVID19.
II
Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 06-47/2020-I
Дана: 30.04.2020.године
Инђија
Командант Општинског штаба,
Владимир Гак, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-5/2020-II
Дана: 10.04.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 51. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на
Порталу јавних набавки   („Службени гласник РС“, број
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe
Инђија“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о буџету
општине Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине
Инђија“, број 31/2019), на предлог начелника Oдељења
за привреду и инвестиције и начелнице Одељења за
финансије Општинске управе општине Инђија,
Председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Врши се четврта измена и допуна Плана јавних
набавки Председника општине и СО Инђија за 2020.
годину и то:
- У поглављу „РАДОВА“:
Иза редног броја 1.3.12 додаје се нова јавна набавка
у преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда која гласи:
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„1.3.13 Додатни непредвиђени радови на реконструкцији,
адаптацији дела постојећег објекта и доградњи прилазне
рампе и спољног степеништа у Љукову, процењена
вредност 246.185,50 динара без ПДВ-а, позиција 326 зграде и грађевински објекти, конта 511399 капитално
одржавање осталих објеката.“
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Измене и допуне Плана јавних набавки објавити
на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана
доношења Одлуке.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------311
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1531/2019-II
Дана: 30.09.2019. 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18) и Одлуке
ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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 ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-36/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------312
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1536/2019-II
Дана: 16.09.2019.година
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
ребалансу буџета општине Инђија за 2019.годину
(Службени лист општине Инђија бр. 5/19 и 15/19),
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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 - трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 55.000,00 динара.

- 398/182 трошкови котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 20.000,00 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“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Хајдук“ Бешка у Управи за трезор,
број 840-18108763-47.

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1537/2019-II
Дана: 16.09.2019.година
ИНЂИЈА

314
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1569/2019-II
Дана: 20.09.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
ребалансу буџета општине Инђија за 2019.годину
(Службени лист општине Инђија бр. 5/19 и 15/19),
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“ бр.
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/19),
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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/80 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 9.000,00 динара.

- 398/12 трошкови осталих примања запослених
(солидарне помоћи, отпремнине и др.), у износу од:
162.689,12 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“.

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1605/2019-II
Дана: 27.09.2019.год.
ИНЂИЈА

316
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1633/2019 -II
Дана: 01.10. 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19), Одлуке
о буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 21/19) и на основу Уговора о
финансирању реализовања програма-пројекта од јавног
интереса за општину Инђија за 2019.годину, бр. 40884/2019-II од 11.06.2019. године
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

1. Удружење четири плус један из Инђије за финансирање
пројекта “Помоћ у кући старим и одраслим лицима“,
одобравају се средства у висини 86.494,90 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2019. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001,Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 5, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 312, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 - трошкови котизације за учешће на такмичењу
у износу од: 10.000,00 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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

312/1 Трошкови средстава за хигијену.......4.000,00
динара
312/2 Трошкови канцеларијског материјала...........4.500,00
динара
312/3 Трошкови потрошње горива.............4.000,00
динара
312/4 Трошкови књиговодства и административни
трошкови...................................................14.000,00
динара
312/7
Промотивне
активности.................59.994,90
динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1651/2019 -II
Дана: 03.10.2019. год.
ИНЂИЈА

318
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-748/2019-II
Дана: 21.10.2019.год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/19, 15/09 и 21/19), и на основу Уговора о
финансирању реализовања програма-пројекта од јавног
интереса за општину Инђија за 2019.годину, бр. 40954/2019-II од 14.06.2019. године,
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 95/18,31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19,15/19 и
21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу Међуопштинска организација слепих
и слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије за
финансирање
пројекта
„Социјално-економска
заштита слепих, укључивање у друштвене активности
и подстицање друштвене бриге о особама са
визуелним хендикепом“ за измирење расхода за
месец СЕПТЕМБАР/2019, одобравају се средства у
висини 138.152,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за
2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета општине
Инђија за 2019. годину, по Програму 11 - Социјална
и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, Подршка социохуманитарним
организацијама, Раздео 5, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Позиција 312, Економска класификација - 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
- 312/23 Tрошкови зарада лица ангажованих на
реализацији пројекта – 138.152,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/230 - трошкови котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 75.000,00 дин.
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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1460/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1492/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19,15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Клуба америчког
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 66-28/2018-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Клуба америчког фудбала „Инђија“ Инђија бр. 4091/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуке о ребалансу буџета
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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 америчког
фудбала „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/61 - трошкове куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 30.000,00 динара.

- 398/279 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 37.500,00 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“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба
америчког фудбала „Инђија“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19783763-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

Број 11, страна број  303                           Службени лист општине Инђија                           Четвртак 30. април 2020.
321
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1493/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

322
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1500/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Клуба америчког
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 66-28/2018-III и Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Клуба америчког фудбала „Инђија“ Инђија бр. 4091/2018-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 америчког
фудбала „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/279 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 37.500,00 динара

- 398/103 - трошкове куповине спортске опреме и
реквизита и остале основне опреме потребне за
реализацију прогарама, у износу од: 110.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба
америчког фудбала „Инђија“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19783763-35.
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 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.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1501/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

324
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1505/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија ( „Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину ( „Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Железничком
шаховском клуб „Слога“ Инђија бр. 66-5/2019-III и
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма бр. 40-134/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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,. Железничком
шаховском клубу „Слога“ Инђија одобравају се средства
у укупном износу од 46.280,00 динара, и то за:
- 398/286- трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 20.780,00
динара
- 398/287- трошкови котизације за учешће на такмичењу
у износу од: 15.500,00 динара
-398/290- трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 10.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Железничком
шаховском клуб „Слога“ Инђија, у Управи за трезор,
број 840-19546763-25.
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/228 трошкови чланарине надлежном спортском
савезу, у износу од: 100.000,00 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.
-------------------------

Број 11, страна број  305                           Службени лист општине Инђија                           Четвртак 30. април 2020.
325
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1506/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

326
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1508/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), 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 и
Анекса 1 Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Џудо клубу „Безбедност“ Инђија
бр. 40-1003/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/224 трошкови исхране за време припрема и
такмичења у износу од: 241.844,00 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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 3.652,30
динара
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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1514/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

328
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1521/2019-II
Дана: 08.10.2019.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,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 6636/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
28/18), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2019. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19, 15/19 и 21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/195-трошкови финансијских услуга (банкарске,
књиговодствене, услуге нотара у износу од: 5.000,00
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалнасу буџета
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:
- 398/166- трошкови куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од 50.000,00 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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1524/2019-II
Дана: 07.10.2019год.
ИНЂИЈА

330
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1525/2019-II
Дана: 07.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр.5/19, 15/19 и
21/19), 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:

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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 66-3/2019-III, Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Савеза
спортова општине Инђија бр. 40-25/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/1 трошкови путовања запослених и трошкови
путовања службеним возилом, у износу од: 39.371,98
динара

- 400 - дотације невладиним организацијама-превоз
спортиста у износу од: 350.578,80 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.
-------------------------

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.
-------------------------

Број 11, страна број  308                           Службени лист општине Инђија                           Четвртак 30. април 2020.
331
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1526/2019-II
Дана: 07.10.2019.год.
ИНЂИЈА

332
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1529/2019-II
Дана: 07.10.2019.год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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. 4024/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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. 4024/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/14 школарина и стручно оспособљавање, котизације
за стручно усавршавање, у износу од: 40.000,00 динара

- 398/6 трошкови закупа у износу од: 36.000,00 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.
-------------------------

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1532/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

334
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1535/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18) и Одлуке
ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19. 15/19 и
21/19), 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију „Савеза за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија бр. 668/2019-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 и Одлуком о ребалансу буџета
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 и Одлуке о ребалансу буџета
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 у укупном износу од 15.273,64
динара., и то за:

- 398/185 трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 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.
-------------------------

- 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: 2.773,64 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: 40-1542/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

336
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1544/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19 ,15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Шах клубу
„Хајдук 1973“ Бешка бр. 66-21/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Шах клубу „Хајдук 1973“ Бешка бр. 40-39/2019-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,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 6636/2019-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 и Одлуком о ребалансу буџета
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, Шах клубу „Хајдук
1973“ Бешка одобравају се средства у укупном износу
од 25.000,00 динара, и то за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/154 трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 20.000,00 динара.
- 398/157 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 5.000,00 динара.

- 398/198 - трошкови котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 25.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Шах
клуба „Хајдук 1973“ Бешка у Управи за трезор, број
840-19456763-74.
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 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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1545/2019-II
Дана: 04.10.2019.год.
ИНЂИЈА

338
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1548/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4073/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4073/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 у укупном износу од 50.999,00 дин., и то:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/169 –трошкови хонорара лица која учествују у
реализацији програма у износу од: 47.103,00 динара.
- 398/175-трошкови обезбеђења и лекарске службе на
такмичењима у износу од: 3.896,00 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.
-------------------------

- 398/176-трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 75.000,00 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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1549/2019-II
Дана: 07.10. 2019.год.
ИНЂИЈА

340
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1550/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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:

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 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину.(„Службени лист општине Инђија“ бр.5/19, 15/19
и 21/19), 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:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/23 режијски трошкови, у износу од: 35.249,94
динара

- 398/281 трошкови исхране и смештаја за време
припрема и такмичења, у износу од: 73.000,00 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
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“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1551/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

342
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1570/2019-II
Дана: 08.10.2019.година.
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија бр. 66-9/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Атлетском
клубу „Инђија“ Инђија бр. 40-68/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18) и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Полет“ Нови Карловци бр. 66-19/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Фудбалском клубу „Полет“ Нови Карловци бр. 4038/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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, Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/259 трошкови котизације Савезу Спортова
Општине Инђија у износу од: 25.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Атлетског
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19453763-53.
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/116 трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 30.000,00 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“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1572/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

344
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1576/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр.28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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 Taekwon-do клуба „Tae kwon do klub Elit“
Инђија бр. 40-66/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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 и Одлуком о ребалансу буџета
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
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/57- трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 37.500,00 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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1577/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

346
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1578/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Удружења „Спорт
за све општине Инђија“ Инђија бр. 66-38/2019-III и
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Удружења „Спорт за све општине Инђија“
Инђија бр. 40-42/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр.28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 „Спорт
за све општине Инђија“ Инђија одобравају се средства
за:
- 398/77 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 5.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
„Спорт за све општине Инђија“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-29482763-28.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/44- трошкови дневница спортиста и спортских
стручњака, у износу од: 10.389,60 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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1579/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

348
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1581/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр.28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:

- 398/106- трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 25.000,00 динара

- 398/42- трошкови котизације Савезу Спортова Општине
Инђија, у износу од: 12.500,00 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“.

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.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1589/2019-II
Дана: 07.10.2019.год.
ИНЂИЈА

350
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1590/2019-II
Дана: 07.10.2019.год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/19
и 21/19), 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. 4024/2019-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 31/19) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ 5/19), Одлуке
о буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019.годину („Службени лист
општине Инђија“бр. 5/19 и 15/19 и 21/19), Решења о
одобравању Годишњег програма и утврђивања средстава
за реализацију Савезу спортова општине Инђија бр. 662/2019-III, Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-24/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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: 26.800,00 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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/21 трошкови набавке канцеларијског материјала, у
износу од: 10.695,00 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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1591/2019-II
Дана: 07.10.2019.год.
ИНЂИЈА

352
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1592/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ 5/19), Одлуке
о буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 21/19), Решења о
одобравању Годишњег програма и утврђивања средстава
за реализацију Савезу спортова општине Инђија бр. 662/2019-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 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Полет“ Нови Карловци бр. 66-19/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Фудбалском клубу „Полет“ Нови Карловци бр. 4038/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/10 трошкови штампања публикација и материјала,у
износу од: 18.000,00 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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/113 трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 15.000,00 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“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1593/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

354
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1598/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), 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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Стонотениски
клуб „Инђија“ Инђија бр. 66-27/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Стонотениски клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-43/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/223- трошкови куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 106.056,00 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 и Одлуком о ребалансу буџета
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, Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/152- трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 10.000,00 динара.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског
клуба „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор, број
840-18835763-92.
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: 40-1602/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

356
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1606/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 05/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Планинарском
клубу „Железничар- Инђија“ Инђија бр. 66-25/2019-III
и Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Планинарском клубу „Железничар- Инђија“
Инђија бр. 40-54/2019-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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), 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:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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, Планинарском клубу
„Железничар- Инђија“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/163 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 12.500,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Планинарског
клуба „Железничар- Инђија“ у Управи за трезор, број
840-17987763-73.
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/251 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 37.500,00 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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1613/2019-II
Дана: 08.10.2019.год.
ИНЂИЈА

358
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1614/2019-II
Дана: 08.10.2019.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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Удружења
спортских риболоваца „Барица“ Инђија бр. 66-13/2019III, Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Удружења спортских риболоваца „Барица“
Инђија бр. 40-70/2019-II и Анкеса 1 Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Удружења
спортских риболоваца „Барица“ Инђија бр. 40-707/2019II,
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19 и
21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Клубу дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ Инђија бр. 6611/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Клубу дизача тегова и дициплина
снаге „Камен“ Инђија бр. 40-35/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/213 трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 20.000,00 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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета
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 дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ Инђија одобравају се
средства за:
- 398/124- трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 40.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ у Управи за трезор,
број 840-17922763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1574/2019-II
Дана: 20.09.2019.година
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, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19 ), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.годину.
(„Службени лист општине Инђија“ бр.5/19 и 15/19),
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 и Одлуком о ребалансу буџета
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:
- 398/32 трошкови зарада лица запослених на реализацији
програма у износу од: 292.664,48 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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