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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
580
На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 –
одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и
23/19), члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског
већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08,
41/09 и 20/10), а у вези Закључка Савета за безбедност
саобраћаја на путевима број: 06-94/2020-III-3 од 19.
августа 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 26.08.2020. године, донело је

581
На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16
– одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и
23/19), члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског
већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08,
41/09 и 20/10), а у вези Закључка Савета за безбедност
саобраћаја на путевима број: 06-94/2020-III-2 од 19.
августа 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 26.08.2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. У циљу реализације дела Програма активности и
плана коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на
територији општине Инђија, („Службени лист општине
Инђија“, број 32/19), ради спровођења активности,
одређених у тачки 2. Унапређење саобраћајног
васпитања и образовања на територији општине
Инђија – подтачка 2.2. приступа се Израда и штампање
приручника за унапређење безбедности младих у
саобраћају са едукацијом (200 ком), у износу до 600.000
динара.

1. У циљу реализације дела Програма активности и
плана коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на
територији општине Инђија, („Службени лист општине
Инђија“, број 32/19), ради спровођења активности,
одређених у тачки 2. Унапређење саобраћајног
васпитања и образовања на територији општине Инђија –
подтачка 2.1. приступа се изради приручника за
стручно усавршавање учитеља и васпитача из области
саобраћајног образовања и васпитања (100 комада), у
износу до 600.000 динара.

2. O реализацији овог закључка стараће се Општинска
управа општине Инђија.

2. O реализацији овог закључка стараће се Општинска
управа општине Инђија.

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 06-98/2020-III-38
Дана: 26.08.2020. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

Број: 06-98/2020-III-39
Дана: 26.08.2020. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.09.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Фудбалског клуба „Инђија“
из Инђија, број 40-1195/2020-III којим се тражи
одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте
трошка.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1195/2020-III-1
Дана: 02.09.2020. године
Инђија
Председавајући,
Председника општине,
Владимир Гак, с.р.
------------------------583
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 17.09.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Савеза спортова општине
Инђија из Инђије, број 40-1296/2020-III којим се тражи
одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
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од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте
трошка.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1296/2020-III-1
Дана: 17.09.2020. године
Инђија
Председавајући,
Владимир Гак, с.р.
------------------------584
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 17.09.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Савеза за спорт и рекреацију
инвалида општине Инђија из Инђије, број 40-1274/2020III којим се тражи одобрење за измену годишњег
програма у погледу одобрених средстава за реализацију
истог, с обзиром да исти захтев не угрожава основни циљ
програма, а да варијација између предметних трошкова
прелази 10% од првобитно одобрених средстава у
оквиру сваке врсте трошка.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1274/2020-III-1
Дана: 17.09.2020. године
Инђија
Председавајући,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 46. став 1. тачка 8. и члан
47. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), члана 61. став 1 тачка 19. и члану 64.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 02.10.2020. године, донело је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим пословником ближе се уређује
организација, начин рада и одлучивања Општинског
већа општине Инђија (у даљем тексту: Општинско веће),
као и друга питања од значаја за рад Општинског већа.
Члан 2.
Општинско веће је извршни орган општине
Инђија са надлежностима утврђеним законом, Статутом
општине Инђија и другим актима Скупштине општине
Инђија.
Члан 3.
Општинско веће чине Председник општине,
заменик Председника општине и седам чланова
општинског већа.
Председник
општине
је
председник
Општинског већа, а заменик Председника општине је
члан Општинског већа по функцији.
Члан 4.
Чланови Општинског већа задужују се за једну
или више области из надлежности општине и то за:
1. буџет и финансије;
2. привреду и телекомуникације;
3. пољопривреду и рурални развој;
4. урбанизам и комунално- стамбену делатност;
5. здравство;
6. образовање и културу;
7. социјалну заштиту;
8. спорт и омладину.
О задужењу члана Општинског већа, одлучује
Општинско веће на првој седници након извршеног
избора.
Члан 5.
Чланови Општинског Већа имају право и
дужност да у оквиру надлежности Општинског већа, а
из области за коју су задужени, предлажу расправљање
појединих питања, да дају иницијативе за припремање
одлука и других аката које доноси Скупштина општине,
да учествују у раду радних тела Скупштине оптшине,
и обављају консултације са надлежним Одељењима
Општинске управе, представницима јавних предузећа,
установа и других организација чији је оснивач општина
Инђија и обављају друге послове из своје надлежности.
Члан 6.
Општинско веће има печат округлог облика,
пречника 32 mm, у чијој је средини грб Републике
Србије.
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Текст печата исписује се на српском језику и
ћириличним писмом, у концентричним круговима око
грба Републике Србије.
У спољњем кругу печата исписује се назив
Република Србија.
У првом следећем кругу исписује се назив
Аутономне Покрајине.
У следећем кругу исписује се назив Општинско
веће општине Инђија, и седиште органа исписује се на
дну печата.
Члан 7.
Рад Општинског већа је јаван и остварује
се у складу са Статутом општине Инђија, тако што
Општинско веће обавештава јавност о свом раду, донетим
актима, као и о значајним питањима које разматра или ће
разматрати, давањем саопштења за јавност, одржавањем
конференција за штампу, издавањем информатора,
постављањем на интернет презентацији.
За јавност рада Општинског већа одговоран је
Председник општине, као председник Општинског већа.
II РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 8.
Ради ефикаснијег рада Општинског већа у
извршавању закона и других прописа и обављања
послова из своје надлежности, Општинско веће може да
образује радно тело.
Радно тело се образује решењем којим се
одређује састав, његови задаци, накнада чланова радних
тела која се утврђује у зависности од значаја утврђених
задатака, обима трајања ангажовања, сложености
анализа које ће се спровест, захтеване динамике рада и
расположивих средстава у буџету општине.
Члан 9.
Радно тело има председника, заменика
председника и најмање три члана.
Председник радног тела именује се из реда
чланова Општинског већа, а остали чланови су лица
стручна у области за које се радно тело образује.
Председник радног тела може на седницу
позвати представника органа општине, јавних предузећа,
установа и других правних лица када се разматра питање
од значаја за њихов рад.
Члан 10.
Одредбе овог пословника, сходно се примењују
на рад радних тела.
III СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1. Сазивање седница
Члан 11.
Општинско веће ради и одлучује на седници.
Председник општине представља Општинско
веће, сазива и води седнице Општинског већа.
За законитост рада Општинског већа, одговоран
је Председник општине.
Председник општине је дужан да обустави од
примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није
сагласна закону.
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Члан 12.
Седнице Општинског већа се сазивају по
потреби, а најмање једном у 30 дана.
Председник Општинског већа сазива седницу
по сопственој иницијативи, а обавезан је да сазове
седницу ако исту писменим путем захтева председник
Скупштине општине или најмање 3 члана Општинског
већа.
Члан 13.
Седница Општинског већа сазива се најкасније
3 дана пре њеног одржавања.
Седница Општинског већа може се сазвати и у
краћем року, када за то постоји оправдани разлози.
Члан 14.
У
оправданим,
хитним
случајевима,
председник Општинског већа може одлучити да се
седница Општинског већа одржи на технички изводљив
начин: електронским путем, односно путем телефона (у
даљем тексту: хитна седница).
Члан 15.
Уколико се хитна седница одржава телефонским
путем, председник Општинског већа ће образложити
оправданост такве седнице телефонским путем, потом
упознати члана Општинског већа са дневним редом који
је унапред утврдио и о коме се не гласа и на крају питати
члана Општинског већа за изјашњење о предлогу акта о
којем се одлучује.
У случају из става 1. овог члана, о изјашњењима
чланова Општинског већа сачињава се белешка за сваког
члана појединачно.
Члан 16.
Уколико
се
хитна
седница
одржава
електронским путем, електронска комуникација између
председника Општинског већа и чланова вршиће се
посредством Одељења за правне и скупштинске послове,
а преко е-mail адресе skupstinski.poslovi@indjija.net.
Члан 17.
Најкасније до прве наредне седнице
Општинског већа, члан Општинског већа који је
гласао на начин из члана 15., односно члана 16. овог
Пословника, дужан је да потпише изјаву о изјашњењу
по конкретном предлогу, сагласну свом изјашњењу које
је већ дао електронским путем, односно путем телефона.
На основу потписаних изјава сачињава се
Записник о одржавању хитне седнице.
Члан 18.
Председник Општинског већа сазива седницу
у писаној форми, предлаже дневни ред и председава
седницом.
У случају одсуства председника Општинског
већа, седницу може сазвати и њоме председавати
заменик председника општине.
Члан Општинског већа у случају спречености
да присуствује седници обавештава председника
Општинског већа.
Члан 19.
Уз позив за седницу Општинског већа доставља
се предлог дневног реда, материјал који се односи
на предложени дневни ред и по правилу записник са
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предходне седнице.
Позив за седницу Општинског већа са
предлогом дневног реда, записник са претходне седнице
и материјал за разматрање и одлучивање, дистрибуира
се електронским путем.
Члан 20.
По пријему позива и материјала за седницу
Општинског већа, чланови Општинског већа могу у
року од наредна 24 часа електронском поштом на адресу
skupstinski.poslovi@indjija.net дати изјашњење односно
коментар у вези предложеног дневног реда, записника,
нацрта акта и то у виду изношења сопственог става,
стављања примедби, постављања питања и др.
Изјашњење члана Општинског већа, Одељење
за правне и скупштинске послове, одмах прослеђује
обрађивачу, ради припреме обрађивача и давања
стручног мишљења на седници Општинског већа.
Члан 21.
Материјал који се разматра на седници
Општинског већа припрема Општинска управа у чијем
делокругу су питања на која се материјал односи.
Материјал у смислу овог пословника чине:
прописи и други општи акти, појединачни акти и
студијско-аналитички материјали.
У припреми материјала из става 2. овог члана,
ако исти не припрема Општинска управа, обрађивач
обавезно прибавља мишљење надлежног Одељења
Општинске управе о ускађености истог са законом и
другим прописом, односно када је у питању заштита
имовинских права и интереса општине, мишљење
Општинског јавног правобраниоца.
Члан 22.
Материјал из члана 21. става 2. овог пословника,
који Општинско веће предлаже Скупштини општине,
обрађивач припрема у форми нацрта и доставља
га Општинском већу ради утврђивања предлога за
Скупштину општине.
Нацрт општег акта припрема се у форми у којој
се акт доноси и садржи: преамбулу, назив акта, уводни
део, главни део, завршни део, образложење и преглед
извршених измена и допуна уколико се мења основни
акт.
Нацрт појединачног акта припрема се у форми
у којој се акт доноси.
Акт који доноси Општинско веће, обрађивач
припрема и доставља у форми предлога.
Члан 23.
Председник Општинског већа одређује коме се
упућује позив са материјалом за седницу.
На седницу се позивају, поред чланова
Општинског већа, председник и заменик председника
Скупштине општине, секретар Скупштине општине,
начелник и заменик начелника Општинске управе,
представници унутрашњих организационих јединица
Општинске управе као и других обрађивача чији се
материјали разматрају.
На седницу Општинског већа могу се позвати и
представници јавних предузећа, установа, других органа
и организацуија који својим учешћем могу допринети
решавању питања која су на дневном реду.
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Члан 24.
Ако је члан Општинског већа спречен да
присуствује седници или из одређених разлога треба
да напусти седницу, дужан је да о томе обавести
председника Општинског већа, односно заменика
Председника општине.
2. Одржавање и ток седнице
Члан 25.
Општинско веће ради и одлучује на седници на
којој присуствује већина његових чланова.
Председник Општинског већа отвара седницу
и приступа утврђивању предложеног дневног реда.
Пре усвајања дневног реда председник
предходно информише Општинско веће о изјашњењима
на предложени дневни ред, која су дата у складу са
чланом 19. овог пословника.
Члан Општинског већа има право да предложи
измене и допуне дневног реда.
По утврђивању дневног реда приступа
се усвајању записника са предходне седнице, са
прихваћеним оправданим примедбама које су ствљене
на записник.
Члан 26.
Члан Општинског већа има право да, у року из
члана 20. овог Пословника, а и на самој седници, стави
примедбе на записник, о којима одлучује Општинско
веће приликом усвајања записника.
Члан 27.
Разматрање и одлучивање на седници
Општинског већа врши се по тачкама дневног реда и
одлучује према утврђеном редоследу.
Расправа се отвара о свакој тачки дневног реда
о којој се расправља и одлучује.
Пре почетка расправе, ако председник
Општинског већа оцени да је то потребно, представник
обрађивача даје кратко образложење.
Члан 28.
У току расправе на седници Општинског већа,
чланови могу поднети предлог за измену и допуну, или
поставити питање у вези акта који се разматра.
О предлозима за измену и допуну акта, који су
дати на седници или кроз предходно изјашњење из члана
20. став 1. овог пословника, односно о питањима која
су постављена у вези акта, изјашњава се представник
обрађивача.
Члан 29.
Амандман који подноси Општинско веће, на
предлог акта чији је и предлагач, обрађивач припрема у
облику у коме га усваја Скупштина општине.
О амандманима које подноси други предлагач
амандмана, на акт чији је предлагач Општинско
веће, Општинско веће се изјашњава прихватањем
или не прихватањем амандмана и о томе обавештава
Скупштину општине.
У случају из става 2. овог члана и прихватања
поднетог амандмана, Општинско веће доставља
Скупштини општине амандман, са предлогом да га
разматра као саставни део предлога акта који се доноси.
О амандманима које подносе други предлагачи
амандмана, на акт чији предлагач није Општинско веће,
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Општинско веће даје мишљење Скупштини општине.
Члан 30.
Предлог за доношење аутентичног тумачења
прописа чији је доносилац Скупштина општине,
Општинско веће одмах по пријему доставља обрађивачу
прописа.
Ако обрађивач оцени да је предлог из става
1. овог члана основан, дужан је да у року од 15 дана
од дана пријема предлога достави Општинском већу
предлог аутентичног тумачења, у облику у коме треба да
га усвоји Скупштина општине.
За случај да обрађивач оцени да предлог из
става 1. овог члана није основан, Општинско веће му
налаже да сачини предлог аутентичног тумачења или
обавештава Скупштину општине о разлогу због кога
сматра да предлог није основан.
3. Одлучивање и вођење записника
Члан 31.
Општинско веће може да одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује јавним гласањем,
већином гласова присутних чланова, изузев у случају
постављења начелника и заменика начелника Општинске
управе, када Општинско веће одлучује већином гласова
укупног броја чланова Већа.
Члан 32.
Ако се на седници констатује да не постоји
већина за одлучивање, председавајући одлаже седницу
за одређени дан и час, са истим дневним редом.
Када се услед обимности дневног реда или
из других разлога не може завршити расправа по свим
тачкама дневног реда, председавајући може одлучити
да се седница прекине и иста закаже за одређени дан
и час, о чему се обавештавају само одсутни чланови
Општинског већа.
Члан 33.
На седници Општинског већа води се записник.
У записник се уносе обавезно следећи подаци:
датум и место одржавања седнице, време трајања
седнице, име председавајућег и број присутних чланова,
имена оправдано и неоправдано одсутних чланова,
имена лица која учествују по позиву, утврђени дневни
ред са назнаком питања о којима се расправљало и имена
учесника у расправи, подаци о резултатима гласања
и донета акта, као и издвојена мишљења чланова
Општинског већа.
Усвојени записник потписује председавајући и
запослени који води записник.
Ток седнице Општинског већа се снима.
О вођењу и чувању записника као и аката
донетих на седници Општинског већа, стара се секретар
Скупштине општине.
4. Одржавање реда
Члан 34.
О реду на седници Општинског већа стара се
председавајући.
За повреду реда на седници, председавајући
може да изрекне меру упозорења или одузимања речи.
Општинско веће на предлог председавајућег
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може да изрекне меру удаљења са седнице.
Члан 35.
Мера упозорења изриче се када лице својим
понашањем нарушава ред на седници (прекидањем
говорника,узимањем речи када му није дата и сл.) или
поступа противно одредбама овог пословника.
Мера одузимања речи изриче се лицу које
нарушава ред на седници, а већ је два пута упозорен на
обавезу придржавања реда и одредаба овог Пословника.
Мера удаљења са седнице изриче се лицу које
и поред изречене мере упозорења, односно одузимања
речи, омета или спречава рад на седници.
5. Акти Општинског већа
Члан 36.
Општинско веће доноси: правилнике, наредбе,
упутства, решења, закључке, мишљења, препоруке и сл.
Општинско веће може донети одлуке или
други пропис, само ако је на то овлашћено законом и
Статутом.
Акт који доноси Општинско веће потписује
председавајући Општинског већа.
Акти Општинског већа објављују се у
„Службеном листу општине Инђија“.

акта.

Члан 37.
Председавајући седницом, потписује изворник

Изворник потписан од стране председавајућег
седницом и оверен печатом Општинског већа, чува
се у документацији коју води Одељење за правне и
скупштинске послове.
6. Обављање стручних послова
Члан 38.
О обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Општинског већа,
стара се секретар Скупштине општине.
Техничке, организационе и административне
послове за Општинско веће, обавља Општинска управа.
Члан 39.
Ако неко питање, начин рада и одлучивања
Општинског већа није уређено овим пословником,
Општинско веће уређује то питање посебним актом.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу овог пословника,
престаје да важи Пословник о раду Општинског већа
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
40/08, 41/09, 15/10 и 20/10).
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Члан 41.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-228/2020-III
Дана: 02.10.2020.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------586
На основу члана 6. Правилника о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12 и 8/14) и члана 61. став
1. тачка 17. Статута општине Инђија („Службени лист
Општине Инђија“, број 5/19),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 02.10.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
ПАСА ИЛИ МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
I
Образује се Комисија за утврђивање
основаности захтева и висине накнаде штете настале
услед уједа паса или мачака луталица (у даљем тексту:
Комисија).
II
Комисија има шест чланова и то:
1. Др Зденко Гајић – епидемиолог,
2. Срђан Лемаић, представник ЈКП „Комуналац Инђија,
3. Александар Огњановић, представник ЈКП
„Комуналац“ Инђија,
4. Вера Каплар, Општински јавни преавобранилац,
5. Тијана Дошен, начелник Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине,
6. Др Ђурo Калинић, члан Општинског већа задужен за
област здравствa.
Мандат именованих траје четири године.
III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења, је
утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа паса или мачака луталица по
поступку и на начин утврђен Правилником о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа паса и мачака („Службени лист
општине Инђија“, број 13/12 и 8/14).
IV
За извршење задатка из тачке III овог Решења,
чланови Комисије имају право на накнаду у висини од
2,5% просечне месечне зараде, без пореза и доприноса
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по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике, за сваку одржану седницу.

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

V
Административне послове за потребе рада
Комисије обавља Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

VI
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за утврђивање
основаности захтева и висине накнаде штете настале
услед уједа паса или мачака луталица („Службени лист
општине Инђија, бр.14/16 и 16/17 ).
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-229/2020-III
Дана: 02.10.2020.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------587
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
опшине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
5/19), члана 4. став 2. и члана 5. став 3. Одлуке о дану
општине Инђија и општинским признањима („Службени
лист општине Срема“, брoj 42/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 13/13),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 02.10.2020. године донело је
РЕШЕЊЕ

награда.

I
У 2020. години доделиће се 5 Октобарских

II
Висина новчаног износа Октобарске награде,
која се додељује у 2020. години, утврђује се у нето износу
од 50.000 динара (словима: педесет хиљада динара).
III
Новчани износ Октобарске награде исплатиће
се на терет средства буџета општине Инђија за 2020.
годину.

Број: 02-230/2020-III
Дана: 02.10.2020.године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
588
На основу Одлуке о укидању ванрeдног стања
(„Службени гласник РС“, број 65/20),члана 41. став 4.
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), разматрајући Иницијатив
у Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија број 60432/2020-01 од 21. септембра 2020. године,
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Инђија, на седници одржаној дана 02. октобра
2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. На основу дневног извештаза Завода за јавно здравље
Сремска Митровица број 801-20-302 од 02. октобра
2020. године у вези епидемије COVID 19 у Општини
Инђија, закључује се да је на територији општине Инђија
епидемиолошка ситуација закључно са 02. октобром
2020. године повољна.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 06-116/2020-I
Дана: 02.10.2020. године
Инђија
Заменик Команданта Општинског штаба,
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

Број 25, страна број 1121

Службени лист општине Инђија

Понедељак 5. октобар 2020.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
589
На основу члана 13. став 1. тачка 3. Закона о
запосленима у аутномним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16,
113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 58. став 2. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19),
Председник општине Инђија, дана 05.10.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Живан Живановић, помоћник Председника
општине,
разрешава
се
функције
помоћника
Председника општине за област економског развоја и
пољопривреде, са даном 05.10.2020. године.

Инђија“.

II
Ово решење објавити у „Сл. листу општине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-212/2020-II
Дана: 05.10.2020. године
Инђија
Председник општине,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

590
На основу члана 58. став 2. и став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19),
Председник општине Инђија, дана 05.10.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Живан Живановић, помоћни истраживач
и техничар у физици, из Инђије, ПОСТАВЉА СЕ
за Помоћника Председника општине Инђија за
међународну сарадњу, пројекте и екологију, на период
од 4 (четири) године, почев од 06.10.2020. године.
II
Именовани из тачке I овог решења сва права,
обавезе и одговорности из радног односа остварује у
Општинској управи општине Инђија.
III
Именовани из тачке I овог Решења обавља
послове из области за које је постављен на начин
утврђен Статутом општине Инђија, Одлуком о
организацији општинске управе општине Инђија и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Инђија и
Правобранилаштву општине Инђија.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-213/2020-II
Дана: 05.10.2020. године
Инђија
Председник општине,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 58. став 2. и став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 56. став
1. тачка 12. и члана 57. став 3. Статута општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 5/19),
Председник општине Инђија, дана 05.10.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Милан Радуљица, машински техничар у
пензији, из Инђије, ПОСТАВЉА СЕ за Помоћника
Председника општине Инђија за област економског
развоја и пољопривреде, на период од 4 (четири) године,
почев од 06.10.2020. године.
II
Именовани из тачке I овог решења сва права,
обавезе и одговорности из радног односа остварује у
Општинској управи општине Инђија.
III
Именовани из тачке I овог Решења обавља
послове из области за које је постављен на начин
утврђен Статутом општине Инђија, Одлуком о
организацији општинске управе општине Инђија и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Инђија и
Правобранилаштву општине Инђија.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине
Инђија“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-214/2020-II
Дана: 05.10.2020. године
Инђија
Председник општине,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Понедељак 5. октобар 2020.

592
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1667/2019-II
Дана: 06.11.2019.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, 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 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, Карате клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/49 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 45.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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593
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1709/2019-II
Дана: 25.11.2019.год.
ИНЂИЈА

594
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1752/2019-II
Дана: 31.10.2019.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, 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 Савезу спортова
општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма бр. 4024/2019-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-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 ,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 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, 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, Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија одобравају се
средства, и то за:

- 398/2 трошкови куповине спортске опреме и реквизита,
у износу од: 50.700,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 398/170 – трошкове осигурања учесника такмичења, у
износу од: 41.040,00 дин.
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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595
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1753/2019-II
Дана: 06.11.2019.год.
ИНЂИЈА

596
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1777/2019-II
Дана: 31.10.2019.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 ,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 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, 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 „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, Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија одобравају се
средства у укупном износу од 46.363,00 дин., и то:
- 398/169 – трошкови хонорара лица која учествују у
реализацији програма у износу од: 42.467,00 дин.
- 398/175 - трошкови обезбеђења и лекарске службе на
такмичењима у износу од: 3.896,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину 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:
- 398/37 - трошкови путовања (превоз) за друга лица која
непосредно учествују реализацији програма, у износу
од: 2.104,70 дин.
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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597
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1779/2019-II
Дана: 31.10. 2019.год.
ИНЂИЈА

598
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1782/2019-II
Дана: 31.10.2019.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, 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 „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 66-22/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма „Савезу
за школски спорт ИН“ Инђија бр. 40-29/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19) 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.
год. (Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија бр. 66-42/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-44/2019-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 за школски
спорт ИН“ Инђија одобравају се средства, 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, Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства у укупном
износу од 37.280,00 дин., и то за:

- 398/37 - трошкови путовања (превоз) за друга лица која
непосредно учествују реализацији програма, у износу
од: 3.292,20 дин.
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.
-------------------------

- 398/139 – трошкови путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 15.080,00 дин.
- 398/143 – трошкови закупа, у износу од: 22.200,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашком
клубу „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18865763-11.
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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599
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1785/2019-II
Дана: 25.11.2019.год.
ИНЂИЈА

600
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1788/2019-II
Дана: 31.10.2019.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, 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 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, 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 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, Taekwon-do клубу
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/200 - трошкове котизације, у износу од: 72.000,00
дин.
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, Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково одобравају се средства за:
- 398/252 трошкове комуналних услуга (ел.енергија и
гас), у износу од: 24.889,59 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор, број
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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601
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1790/2019-II
Дана: 31.10.2019.год.
ИНЂИЈА

602
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1793/2019-II
Дана: 06.11.2019.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, 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 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, 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 Рукометном
клубу „Инђија“ Инђија бр. 66-29/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Рукометном клубу „Инђија“ Инђија бр. 40-122/2019-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 у укупном
износу од 27.468,79 дин., 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, Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 11.568,79 дин.
- 398/104 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 15.900,00 дин.
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.
-------------------------

- 398/271 трошкове хонорара лица која учествују у
реализацији програма, у износу од: 51.725,86 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19139763-86.
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 25, страна број 1128

Службени лист општине Инђија

Понедељак 5. октобар 2020.

603
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1797/2019-II
Дана: 06.11.2019.год.
ИНЂИЈА

604
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1798/2019-II
Дана: 06.11.2019.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, 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 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:

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, 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 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

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:

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: 12.952,50
дин.

- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 11.260,60
дин.

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“.

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

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

Број 25, страна број 1129

Службени лист општине Инђија

Понедељак 5. октобар 2020.

605
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1805/2019-II
Дана: 31.10.2019.год.
ИНЂИЈА

606
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1807/2019-II
Дана: 31.10.2019.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, 31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст („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 „Фрушкогорац“
Крчедин бр. 66-6/2019-III и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалском клубу
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-31/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

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, 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 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

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
„Фрушкогорац“ Крчедин 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 дизача
тегова и дициплина снаге „Камен“ Инђија одобравају се
средства за:

- 398/97 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 10.000,00 дин.
- 398/98 - трошкове чланарине надлежним гранским
спортским савезима, у износу од: 20.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском
клубу „Фрушкогорац“ Крчедин, у Управи за трезор, број
840-19434763-17.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 398/124 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 40.000,00 дин.
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.
-------------------------

Број 25, страна број 1130

Службени лист општине Инђија

Понедељак 5. октобар 2020.

607
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1808/2019-II
Дана: 13.11.2019.год.
ИНЂИЈА

608
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1809/2019-II
Дана: 31.10.2019.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, 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 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, 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 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:

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, Удружењу „Спорт
за све општине Инђија“ 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, Taekwon-do клубу
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/72 - трошкове путовања (превоз) за спортисте,
спортске стручњаке и друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма, у износу од: 13.252,20
дин.
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.
-------------------------

- 398/200 - трошкове котизације, у износу од: 42.000,00
дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Tae kwon-do
клуба „Tae kwon do klub Elit“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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609
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1810/2019-II
Дана: 31.10.2019.год.
ИНЂИЈА

610
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1812/2019-II
Дана: 06.11.2019.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, 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. 05/19, 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, 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 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

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 :

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:

- 398/255 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 90.000,00 дин.

- 398/153 - индиректни трошкови програма (трошкови
комуналних услуга, птт трошкови, интернет, набавка
канцеларијског материјала), у износу од: 18.892,00 дин.

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

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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611
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1818/2019-II
Дана: 06.11.2019.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, 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 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, Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија одобравају се средства у укупном
износу од 10.247,46 дин., и то за:
- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 5.647,46 дин.
- 398/104 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 4.600,00 дин.
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.
-------------------------

Понедељак 5. октобар 2020.
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