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На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕГУЛАЦИЈИ
САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У
ИНЂИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о регулацији саобраћаја у улици
Војводе Степе у Инђији („Службени лист општине
Инђија“, број 30/17), у члану 5. став 1. тачка 3. мења се
и гласи:
„3. власницима, корисницима или закупцима
непокретности које се налазе у улици Војводе Степе пешачка зона, а који имају регистрована путничка
возила на своје име и обезбеђен простор за паркирање
возила;“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-134/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 2. Закона о путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
члана 2. став 3. тачка 10. и члана 4. став 1. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11, 46/14 – Одлука УС, 104/16 и 95/18), члана
20. став 1. тачка 2 и 3. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 15. став 1. тачка 2 и 3. и члана 40. став 1. тачка
7. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
управљања, заштите и одржавања општинских путева и
улица, финансирање изградње, реконструкције, заштите
и одржавања општинских путева и улица, инспекцијски
надзор, као и друга питања од значаја за општинске
путеве и улице на територији општине Инђија.
Члан 2.
Општински пут у смислу ове одлуке, је јавни
пут који саобраћајно повезује насељена места на
територији општине, као и територију општине са
мрежом државних путева.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно
повезује делове насеља.
Скупштина
општине
доноси
акт
о
категоризацији општинских путева и улица, на основу
критеријума које прописује Влада Републике Србије.
Члан 3.
Делатност управљања, заштите и одржавања
општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће за
управљање путевима и паркиралиштима “Инђија пут”
Инђија, као управљач општинских путева и улица на
територији Општине, (у даљем тексту: Управљач јавног
пута).
Управљач јавног пута у обављању комуналне
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делатности одржавања улица и путева, мора испуњавати
минималне услове предвиђене Уредбом о начину
и условима за отпочињање обављања комуналне
делатности (“Службени гласник РС”, број 13/18, 66/18 и
51/19).
II. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА
Члан 4.
Управљање општинским путевима и улицама је
делатност од општег интереса, и у смислу ове одлуке
обухвата:
1. планирање, пројектовање, изградњу, реконстукцију,
одржавање и заштиту општинских путева и улица;
2. вршење инвеститорске функције на пројектовању,
изградњи, одржавању и реконструкцији општинских
путева и улица;
3. организовање и обављање стручних послова на
пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити општинских путева и улица;
4. уступање радова на пројектовању, изградњи
одржавању, реконструкцији и стручном надзору
општинских путева и улица;
5. организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;
6. организовање наплате и контролу наплате накнада за
употребу јавног пута и вршење јавних овлашћења;
7. праћење стања општинских путева и улица (путне
мреже);
8. заштиту општинских путева и улица;
9. означавање општинских путева и улица, вођење
евиденције о њима и о саобраћајно-техничким подацима
за општинске путеве и улице;
10. управљање саобраћајем и организовање и
обављањање бројања возила на општинским путевима
и улицама.
Члан 5.
Управљач јавног пута доноси средњорочни
план изградње, реконструкције, одржавања и заштите
општинских путева и улица, годишњи програм радова
на одржавању и заштити општинских путева и улица,
појединачне студије, уз претходно прибављено
мишљење Општинске управе, Одељења надлежног за
послове саобраћаја (у даљем тексту: Одељење).
Сагласност на акте из става 1. овог члана даје
Скупштина општине.
Управљач јавног пута дужан је да годишњи
програм радова на одржавању и заштити општинских
путева и улица, достави на сагласност најкасније до 1.
новембра текуће године за наредну годину.
Члан 6.
Управљач јавног пута дужан је да, најмање
једном у току године, а најкасније до 1. септембра
те године, поднесе годишњи извештај о извршеној
контроли и оцени стања општинских путева и улица.
Годишњи извештај из става 1. овог члана
Управљач јавног пута доставља Одељењу и Инспектору
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за друмски саобраћај у Одељењу за инспекцијске
послове.
Члан 7.
Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди
трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и
безбедно одвијање саобраћаја на њима.
Управљач јавног пута одговара за штету која
настане корисницима општинских путева и улица,
због пропуштања благовременог обављања радова на
одржавању пута, односно због извођења тих радова
супротно прописаним техничким условима и начину
њиховог извођења.
Члан 8.
Управљач јавног пута дужан је да, у складу
са законом, означава и води евиденцију о општинским
путевима и улицама.
Евиденција о општинским путевима и
улицама садржи податке о путним правцима, улицама,
саобраћајним чворовима, саобраћајним деоницама и
саобраћајно-техничке податке.
Члан 9.
Управљачу јавног пута поверава се вршење
јавних овлашћења која се односе на:
1. издавање услова за израду техничке документације за
изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на
општински пут и улицу и доношење решења инвеститору
о испуњености издатих услова;
2. издавање услова за израду техничке документације,
односно за постављање линијског инфраструктурног
објекта на општински пут и улицу и у заштитном појасу
општинског пута и улице (железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат
висинског
превоза,
линијска
инфраструктура
електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и др.), и доношење решења инвеститору
о испуњености издатих услова;
3. издавање сагласности за одржавање спортске или
друге манифестације на општинском путу и улици;
4. издавање дозволе за обављање ванредног превоза на
општинском путу и улици;
5. издавање дозволе за прекомерно коришћење
општинског пута и улице;
6. издавање одобрења за постављање рекламних табли
и паноа;
7. издавање одобрења за постављање уређаја за
обавештавање или оглашавање на општинском путу и
улици;
8. издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја у
случају обављања радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити општинског пута и улице;
9. издавање сагласности и услова за прикључење
прилазног пута на општински пут и улицу.
Акти из става 1. тач. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. овог члана
издају се на основу претходно издатих саобраћајнотехничких услова.
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Члан 10.
Управљач јавног пута дужан је да одлучи по

захтеву:
1. за издавање услова за израду техничке документације
из члана 9. став 1. тач. 1. и 2. ове одлуке, у року
прописаном законом којим се уређују планирање и
изградња;
2. за издавање сагласности, односно дозволе из члана 9.
став 1. тач. 3, 4, 8 и 9. ове одлуке у року од осам радних
дана од дана подношења захтева;
3. за издавање дозволе, односно одобрења из члана 9.
став 1. тач. 5, 6, 7. ове одлуке, у року од 30 дана од дана
подношења захтева.
Против акта из члана 9. став 1. ове одлуке може
се изјавити жалба Општинском већу општине Инђија, у
року од 15 дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан је да о акту
донетом у вршењу јавних овлашћења води евиденцију
коју ажурира на дневном нивоу и објављује на својој
интернет страници.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА
Члан 11.
Финансирање
изградње,
реконструкције,
одржавања и заштите општинских путева и улица
обезбеђује се из:
1. накнада за употребу јавног пута;
2. буџета Општине Инђија;
3. финансијских кредита;
4. улагања домаћих и страних лица;
5. других извора у складу са законом.
IV. ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
И ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Члан 12.
Ради спречавања угрожавања стабилности
општинских путева и улица и обезбеђивања услова за
несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја
на њима, носилац права службености на општинском
путу и улици, концесионар и носилац права грађења,
као и других права у складу са законом, може изводити
радове на општинском путу и улици (грађење, односно
постављање линијског инфраструктурног објекта на
општинском путу и улици: железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекти
висинског
превоза,
линијска
инфраструктура
електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура), ако је за извођење тих радова прибавио
услове и решење из члана 9. став 1. тачка 2. ове одлуке.
Члан 13.
У заштитном појасу поред општинског пута
ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или
других објеката, као и постављање постројења, уређаја
и инсталација, осим изградње саобраћајних површина
пратећих и функционалних садржаја општинског пута,
као и постројења, уређаја и инсталација које служе
потребама тог пута и саобраћаја на њему.

Четвртак 21. октобар 2021.

У заштитном појасу поред општинског пута ван
насеља, може да се гради, односно поставља линијски
инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат
висинског
превоза,
линијска
инфраструктура
електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и сл., ако су за извођење радова
прибављени услови и решење из члана 9. став 1. тачка 2.
ове одлуке, а Управљач јавног пута дужан је да обезбеди
надзор над извођењем тих радова.
Члан 14.
Изградња објеката у појасу контролисане
изградње дозвољена је на основу важећих планских
докумената који обухватају тај појас.
Члан 15.
Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада
поред општинског пута и улице, на начин којим се
омета захтевана прегледност општинског пута и улице и
угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 16.
На раскрсници општинског пута и улице, са
другим путем и укрштања са железничком пругом
у истом нивоу, морају се обезбедити зоне захтеване
прегледности у складу са техничким условима
пројектовања.
На растојању којим је одређена захтевана
прегледност забрањено је подизати засаде, ограде и
дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати
постројења и уређaје, градити објекте, као и предузимати
друге радње којима се омета прегледност општинског
пута и улице.
Власник
односно
непосредни
држалац
земљишта, које се налази у зони захтеване прегледности,
дужан је да, на захтев Управљача јавног пута,
уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења
прегледности општинског пута и улице, с тим што од
Управљача јавног пута има право на накнаду штете због
ограничења коришћења земљишта.
Члан 17.
Лице које управља инфраструктурним објектом:
железничка инфраструктура, електроенергетски вод,
нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска
инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура и другим објектом,
који су уграђени или постављени у општински пут и
улицу, дужно је да одржава тај објекат на начин којим
се не оштећује општински пут и улица, не угрожава
безбедност саобраћаја или одржавање општинског пута
и улице.
Лице из става 1. овог члана дужно је да, у року
од осам дана пре почетка радова на одржавању објекта
којим управља, обавести Управљача јавног пута о
радовима које ће предузети.
У случају оштећења, односно квара на
инфраструктурним објектима из става 1. овог члана,
лице које управља тим објектима дужно је да, без
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одлагања приступи отклањању оштећења или квара
и да истовремено обавести Управљача јавног пута о
предузетим радовима.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да
по завршеној интервенцији отклони оштећење на
општинском путу и улици и да општински пут и улицу
врати у првобитно и технички исправно стање.
Управљач јавног пута дужан је да, по добијању
обавештења из ст. 2. и 3. овог члана, обезбеди стручни
надзор над извођењем радова из ст. 1. и 3. овог члана.
Трошкове извођења радова из ст. 1. и 3., као и
трошкове ангажовања стручног надзора, сноси лице из
става 1. овог члана.
Члан 18.
Ради несметаног и безбедног одвијања
саобраћаја и заштите општинског пута и улице од
оштећења, на местима на којима се окупљају грађани у
великом броју или постоје интензивни пешачки токови
(спортски стадиони, сајмишта, школе, јавни локали и
сл.) или на местима која се користе за држање стоке у
већем броју (пашњаци, ергеле и сл.), а која се налазе
поред општинског пута и улице са великом густином
саобраћајног тока, поставља се одговарајућа ограда
којом се то место одваја од општинског пута и улице,
ако Управљач јавног пута утврди потребу за њеним
постављањем.
Постављањем ограде из става 1. овог члана не
сме се умањити захтевана прегледност на општинском
путу и улици.
Управљач јавног пута одређује услове и начин
постављања и одржавања ограде из става 1. овог члана.
Ограду су дужни да поставе и одржавају
непосредни држаоци земљишта или објеката из става 1.
овог члана.
Ако непосредни држаоци земљишта или
објеката не поставе или не одржавају ограду,
постављање, односно одржавање извршиће Управљач
јавног пута о њиховом трошку.
Члан 19.
Саобраћајни прикључак на општински пут и
улицу гради се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и на основу издатих услова и
решења из члана 9. став 1. тачка 1. ове одлуке.
Уколико се у зони изграђеног саобраћајног
прикључка на општински пут, за чију изградњу је
прибављено решење о испуњености услова Управљача
јавног пута, промене саобраћајни захтеви (оптерећење,
структура, врста и режим тока) врши се реконструкција
саобраћајног прикључка тако да се елементи
саобраћајног прикључка прилагоде новонасталим
саобраћајним захтевима.
Одлуку
о
прилагођавању
саобраћајног
прикључка потребама одвијања саобраћаја на
општинском путу доноси Управљач јавног пута.
Трошкове израде техничке документације,
прибављања локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе за реконструкцију саобраћајног
прикључка, као и трошкове набавке и постављања
саобраћајне сигнализације и опреме из става 2. овог
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члана сноси непосредни држалац непокретности која се
прикључује на општински пут.
Техничком прегледу изграђеног саобраћајног
прикључка из става 2. овог члана присуствује овлашћени
представник Управљача јавног пута.
Члан 20.
Земљани и прилазни пут који се укршта
или прикључује на општински пут и улицу, мора се
изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним
застором као и општински пут и улица са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од
најмање пет метара и у дужини од најмање десет метара,
рачунајући од ивице коловоза јавног пута.
Трошкове изградње из става 1. овог члана сноси
инвеститор изградње земљаног, односно прилазног пута
који се прикључује на општински пут и улицу.
Ако приликом изградње или реконструкције
општински пут и улица пресеца други јавни пут,
инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији
тог општинског пута и улице сноси трошкове изградње
пута са истим коловозним застаром као на јавном путу у
ширини и дужини из става 1. овог члана.
Ако приликом изградње или реконструкције
општински пут и улица пресеца земљани пут из става
1. овог члана, трошкове изградње земљаног пута са
тврдом подлогом или истим коловозним застором као
на општинском путу и улици, са којима се укршта,
односно на које се прикључује сноси инвеститор радова
на изградњи, односно реконструкцији општинског пута
и улице.
Члан 21.
Сусед општинског пута и улице дужан је
да омогући слободно отицање воде, постављање
снегобрана и одлагање снега са општинског пута и
улице на његово земљиште уз накнаду која не може
бити нижа од тржишне због ограничења права имовине
на земљишту, односно накнаду проузроковане штете.
Сусед општинског пута и улице дужан је да
омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења
радова на одржавању пута или путног објекта, уз
накнаду проузроковане штете.
Управљач јавног пута дужан је, да са суседом
општинског пута и улице закључи уговор да на његовом
земљишту изгради одводне канале и друге уређаје
за одвођење воде од трупа пута, као и да постави
привремене или сталне уређаје и регулације, односно
подигне засаде за заштиту пута и саобраћаја на њему од
снежних наноса, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и
других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити,
поставити, односно подићи на путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се
примењују и на власнике, односно непосредне држаоце
земљишта, у случају када се њихово земљиште користи
у исте сврхе.
Члан 22.
Ради заштите општинског пута и улице од
спирања и одроњавања, Управљач јавног пута, дужан је,
ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека
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и насипа, као и путно земљиште осигура хортикултурним
и другим мерама, тако да се не умањује захтевана
прегледност и безбедност саобраћаја на општинском
путу и улици.
Управљач јавног пута дужан је да засаде из
става 1. овог члана уредно одржава и обнавља.
Члан 23.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји
за обавештавање или оглашавање (у даљем тексту:
натписи) могу се постављати на или поред општинског
пута и улице на удаљености од пет метара, мерено са
спољне стране од ивице коловоза.
Натписи из става 1. овог члана могу се
поставити након исходовања решења којим се одобрава
постављање, а које у смислу члана 9. став 1. тачка 6 и 7.
доноси Управљач јавног пута.
Управљач јавног пута без одлагања о издатим
одобрењима обавештава Инспектора за друмски
саобраћај.
Тип, изглед, величина, потребна документација,
рок на који се постављају, као и ближи услови за
постављање натписа из става 1. овог члана, прописују
се посебном одлуком Скупштине општине.
Члан 24.
На општинском путу и улици забрањено је
нарочито:
1. трајно заузимање општинског пута и улице;
2. привремено заузимање општинског пута и улице без
претходне сагласности Управљача јавног пута;
3. извођење радова на општинском путу и улици који нису
у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом пута, без сагласности Управљача јавног пута;
4. извођење радова носилаца права службености и
других права установљених на општинском путу и
улици којима се оштећује пут или угрожава несметано
и безбедно одвијање саобраћаја;
5. испуштање вода, отпадних вода и других течности на
општински пут и улици;
6. спречавање отицања вода са општинског пута и
улице, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим
реципијентима;
7. просипање, остављање или бацање материјала,
предмета и смећа на општински пут и улицу;
8. замашћивање општинског пута и улице мазивима или
другим сличним материјама;
9. постављање и коришћење светла или других
светлосних уређаја на и поред општинског пута и улице,
којима се омета одвијање саобраћаја;
10. орање и извођење других пољопривредних радова на
банкинама, косинама и путном земљишту;
11. вучење предмета, материјала, оруђа и других врста
терета по општинском путу и улици (греде, балвани,
гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
12. спуштање низ косине засека, усека и насипа
општинског пута и улице дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;
13. паљење траве и другог растиња на општинском путу
и улици, као и отпадних предмета и материјала;
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14. паљење траве и другог растиња на земљишту
суседа пута, уколико се тиме угрожава безбедност
одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност
на општинском путу и улици;
15. пуштање стоке без надзора, напасање и напајање
стоке на општинском путу и улици;
16. кочење запрежних возила спречавањем окретања
точкова;
17. укључивање возила на општински пут и улицу и
искључивање са општинског пута и улице ван прикључка
или укрштаја;
18. наношење блата на општински пут и улицу;
19. заустављање или остављање возила којим се омета
коришћење општинског пута и улице;
20. нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу
да оштете општински пут и улицу;
21. свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити општински пут и улица умањити захтевана
прегледност, омета и угрожава безбедно одвијања
саобраћаја на општинском путу и улици.
Члан 25.
На општинском путу и улици, као и на
заштитном појасу општинског пута и улице, није
дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе
и друге спомен-знакове, продавати производе и сл.
Члан 26.
Управљач јавног пута дужан је, да у обављању
послова заштите општинског пута и улице свакодневно
спроводи активности на утврђивању заузећа, бесправног
извођења радова на општинском путу и улици, и у
заштитном појасу, као и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштетити општински
пут и улица или ометати безбедно одвијање саобраћаја.
Управљач јавног пута, ако утврди неправилности
из става 1. овог члана, дужан је да без одлагања
Инспектору за друмски саобраћај, поднесе писани захтев
ради спровођења инспекцијских мера, који се заснива на
тачном и потпуном чињеничном стању и мора да садржи
изјаву овлашћеног представника Управљача јавног пута,
као и податке из евиденције о општинском путу и улици.
Члан 27.
Управљач јавног пута, дужан је да код Одељења,
покрене поступак за ограничавање коришћења
општинског пута и улице, у случају да је општински пут
и улица у таквом стању да:
1. саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединиx
врста возила;
2. саобраћај појединих врста возила може бити штетан
за општински пут и улицу;
3. то захтевају основани разлози који се односе на
заштиту општинског пута и улице и безбедност
саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из
става 1. овог члана, Управљач јавног пута дужан је да
предузме мере на обезбеђењу општинског пута и улице
постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације и
дужан је да о предузетим мерама обавести министарство
надлежно за унутрашње послове, а јавност је дужан да
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обавести путем средстава јавног информисања.
Постављену
саобраћајну
сигнализацију
Управљач јавног пута дужан је да уклони по престанку
околности из става 1. овог члана.
Члан 28.
Управљач јавног пута дужан је, да најкасније до
1. октобра текуће године покрене поступак за доношење
решења о техничком регулисању саобраћаја за период
од 1. новембра текуће календарске године до 1. априла
наредне календарске године (у даљем тексту: зимски
период).
Одељење доноси решење о техничком
регулисању саобраћаја у зимском периоду, најкасније до
15. октобра текуће календарске године.
Саставни део решења из става 2. овог члана је
План зимског одржавања општинских путева и улица,
који доноси Управљач јавног пута, а који садржи
програм активности на зимском одржавању, са приказом
локација на које се врши постављање саобраћајних
знакова за зимски период.
Управљач јавног пута дужан је да путем
средстава јавног информисања благовремено обавести
учеснике у саобраћају о измени режима саобраћаја на
општинском путу и улици у зимском периоду, као и да
о постављеној саобраћајној сигнализацији у складу са
изменом режима саобраћаја у зимском периоду обавести
министарство надлежно за унутрашње послове и
Инспектора за друмски саобраћај.
Члан 29.
Моторна и прикључна возила која саобраћају
на општинском путу и улици, морају имати точкове са
пнеуматицима.
Возило са гусеницима може саобраћати на
општинском путу и улици са савременим коловозним
застором, ако су гусенице заштићење облогом са равним
површинама или другим одговарајућим облогама.
Возила Војске Србије не морају да испуњавају
услове из става 2. овог члана, а у случају проузроковања
штете на општинском путу и улици, Управљач јавног
пута има право на накнаду штете.
Запрежна возила укупне масе до три тоне
приликом учешћа у саобраћају на општинском путу и
улици не морају имати точкове са пнеуматицима.
Члан 30.
Ванредни превоз је превоз возилом односно
скупом возила која сама или са теретом прекорачују
прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу
дозвољену масу, ширину, дужину или висину.
Ванредни превоз, може се вршти на општинском
путу и улици на основу дозволе коју по захтеву власника,
односно корисника возила, издаје Управљач јавног пута,
за сваки појединачни превоз или за више превоза.
Дозволом из става 2. овог члана одређује се
начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни
превоз.
Евиденцију о издатим дозволама за ванредни
превоз, води Управљач јавног пута у писаној и
електронској форми, у складу са законом којим се
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регулишу путеви.
Управљач јавног пута дужан је да на својој
интернет страници објављује евиденцију о издатим
дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном
нивоу.
Управљач јавног пута, не може издати дозволу
за обављање ванредног превоза лицу које није измирило
трошкове који су настали при претходно обављеном
ванредном превозу.
Члан 31.
Ванредни превоз на општинском путу и улици,
може да се обавља и без исходовања дозволе, ако се
превоз обавља за:
1. потребе одбране земље;
2. потребе спречавања и отклањања последица
елементарних непогода и других несрећа;
3. извршавање задатака из делокруга министарства
надлежног за послове одбране, министарства надлежног
за унутрашње послове, односно службе за ванредне
ситуације, који су дужни да обављање ванредног превоза
пре почетка усагласе са Управљачем јавног пута.
О обављању ванредног превоза, лице које
обавља ванредни превоз обавештава министарство
надлежно за унутрашње послове.
Члан 32.
Контролу ванредног превоза на општинском
путу и улици врши Инспектор за друмски саобраћај.
Мерење осовинских оптерећења, укупне масе
и димензија возила која саобраћају на општинском
путу и улици, врши Управљач јавног пута уз присуство
Инспектора за друмски саобраћај.
Инспектор за друмски саобраћај ће возило за
које утврди да на општинском путу и улици, обавља
ванредни превоз без дозволе из члана 30. став 2. ове
одлуке искључити из саобраћаја и одредиће место
паркирања возила до прибављања дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја
забрањено је коришћење возила које је искључено из
саобраћаја.
Члан 33.
Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да
превоз обавља у складу са дозволом из члана 30. став 2.
ове одлуке, као и да Управљачу јавног пута надокнади
штету која је настала услед обављања ванредног превоза
на општинском путу и улици.
Члан 34.
Привремено или трајно учешће тешких теретних
возила, у проценту већем од 50% у односу на укупан
број теретних возила на одређеном општинском путу и
улици или његовом делу, који се обавља за потребе лица
које изводи радове на изградњи или реконструкцији или
обавља привредну делатносту чија природа захтева тако
извршене превозе (експлоатација камена, минерала,
угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерном употребом
општинског пута и улице.
За прекомерну употребу општинског пута
и улице, његовог дела или путног објекта, плаћа се
накнада у складу са посебним прописима.
Члан 35.
Власник, односно држалац ствари, материја
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или возила са кога потичу ствари, односно материје, а
које су се нашле на општинском путу и улици и могу их
оштетити или угрозити безбедност саобраћаја на њима,
дужан је да их без одлагања уклони или означи.
Уколико власник односно држалац не поступи
у складу са ставом 1. овог члана, Управљач јавног пута
дужан је да предузме мере да се ствари, материје или
возило са кога потичу уклони или означи, у року који не
може бити дужи од 12 сати.
Лице из става 1. овог члана дужно је да сноси
трошкове уклањања и означавања ствари, материја или
возила.
Приликом уклањања материја и ствари не сме
се оштетити општински пут и улица.
Члан 36.
Лице које је возач, власник или држалац возила
онеспособљеног за даљу вожњу на општинском путу и
улици, дужно је да ради безбедног одвијања саобраћаја,
одмах означи возило на начин одређен прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и да предузме мере
да се возило у најкраћем року, који не може бити дужи
од два сата, уклони са општинског пута и улице.
Управљач јавног пута је дужан да, уколико
возач, власник или држалац возила онеспособљеног за
даљу вожњу, не поступи на начин прописан у ставу 1.
овог члана, одмах предузме мере на означавању возила,
као и да уклони возило у року прописаном законом о
путевима.
Трошкове уклањања возила са општинског пута
и улице као и њихово означавања у складу са ставом 2.
овог члана, сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 37.
У случају одржавања спортске, односно друге
приредбе на општинском путу и улици, према закону
којим се уређује безбедност саобраћаја на путевма, а
која захтева обуставу саобраћаја или измену у режиму
саобраћаја, Одељење ће по захтеву организатора донети
решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је
саставни део саобраћајни пројекат.
Решење из става 1. овог члана доноси се по
претходно прибављеној сагласности Управљача јавног
пута.
Трошкове
постављања
саобраћајне
сигнализације и опреме којом се врши обустава
саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, трошкове
обавештавања јавности као и трошкове предузетих
мера обезбеђења сноси организатор спортске или друге
приредбе. Решење о техничком регулисању саобраћаја,
Одељење доставља организатору приредбе из става 1.
овог члана, министарству надлежном за унутрашње
послове и Управљачу јавног пута.
Члан 38.
Управљач јавног пута дужан је да благовремено
и на погодан начин обавештава јавност и кориснике
путева о стању и проходности општинских путева и
улица, а у случају предвиђених ограничења или обуставе
саобраћаја на општинском путу и улици, у року од 48
сати пре почетка примене наведених мера.
Члан 39.
На захтев Управљача јавног пута, Одељење
ће донете решење о обустави саобраћаја или обустави
саобраћаја одређење врсте возила на општинском путу и
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улици, на њиховом делу, или путном објекту, у следећим
случајевима:
1. ако се општински пут и улица налази у таквом стању
да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може
одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2. ако би учешће одређених категорија возила у
саобраћају наносило штету општинском путу и улици,
њиховом делу или путном објекту;
3. ако то захтева извођење радова на реконтрукцији и
одржавању општинског пута и улице;
4. ако то захтевају други разлози заштите општинског
пута и улице, као и безбедности саобраћаја на њима.
Обустава саобраћаја на општинском путу и
улици, њиховом делу или путном објекту може бити
привремена, док обустава саобраћаја за одређењу врсту
возила, може бити привремена или стална.
V. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА
Члан 40.
Под одржавањем општинских путева и улица,
у смислу ове одлуке, сматра се извођење радова и
обављање услуга у оквиру постојећег путног земљишта
којима се обезбеђује очување карактеристика пута у
стању које је било у тренутку његове изградње или
реконструкције.
Члан 41.
Одржавање општинских
обухвата:
1. редовно одржавање пута;
2. рехабилитацију пута;
3. ургетно одржавање.

путева

и

улица

Члан 42.
Редовно одржавање општинских путева и
улица обухвата скуп активности, мера и радова који се
предузимају током дела или целе календарске године,
на путној мрежи или појединичаним деоницама пута,
ради одржавања и очувања функционалне исправности
општинских путева и улица, путних објеката, саобраћајне
сигнализације и опреме пута.
Радови на редовном одржавању општинског
пута и улице, нарочито су:
1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута и
улице и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне контрукције и
осталих елемената општинског пута и улице;
3. местимична површинска обрада коловозног застора;
4. чишћење коловоза и осталих елемената општинског
пута и улице у границама земљишног појаса;
5. одржавање и уређење банкина и берми;
6. одржавање косина, насипа, усека и засека;
7. чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и
других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;
8. замена деформисаних, дотрајалих или привремених
пропуста за воду;
9. поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне
сигнализације и опреме;
10. редовно чишћење и одржавање саобраћајне
сигнализације и опреме;
11. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
опреме општинског пута и улице, као и објеката и
опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја
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и околине;
12. чишћење опреме општинског пута и улице и објеката
и опреме за њихову заштиту, као и заштиту саобраћаја и
околине;
13. уређивање зелених површина у путном земљишту
(кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);
14. примена мера за уклањање снега и леда на коловозу
општинског пута и улице и саобраћајним површинама
аутобуских стајалишта, паркиралишта.
Управљач јавног пута дужан је да изради
саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења
зона радова на редовном одржавању општинског пута и
улице.
Управљач јавног пута подноси Одељењу
захтев за доношење решења о техничком регулисању
саобраћаја, а саставни део захтева је саобраћајни
пројекат из става 3. овог члана.
Решење о техничком регулисању саобраћаја
издаје Одељење са роком важења од годину дана од дана
издавања решења.
На основу решења о техничком регулисању
саобраћаја, Управљач јавног пута је дужан да постави
привремену саобраћајну сигнализацију и опрему.
Члан 43.
Рехабилитација општинских путева и улица, у
смислу ове одлуке, је извођење радова на општинском
путу и улици и путном објекту у границама путног
земљишта, а ради очувања карактеристика општинског
пута и улице у истом или приближно истом стању које
је било у тренутку његове изградње или последње
реконструкције.
Радови на рехабилитацији општинског пута и
улице нарочито обухватају:
1. обнављање и замену дотрајалих коловозних
конструкција, односно њених делова а нарочито
наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по
целој ширини постојећег коловоза;
2. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора
на неасфалтираним путевима;
3. обраду површине коловозног застора или заптивање;
4. замену сложених дилатационих справа, изолације,
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза
на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;
5. постављање система, опреме и уређаја из члана
14. Закона о путевима, за управљање саобраћајем на
општинском путу и улици, за чије постављање није
потребно прибавити грађевинску дозволу;
6. обнављање антикорозивне заштите челичних
конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
7. замену или поправку постојећих дренажних система и
хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге;
8. поправку оштећених потпорних, обложних и
порталних зидова;
9. замену дренажних и система за одводњавање
општинског пута и улице и путног објекта.
Управљач јавног пута дужан је да 15 дана
пре почетка радова обавести Одељење о извођењу
радова на рехабилитацији општинског пута и улице, уз
достављање техничког описа и предмера и предрачуна
радова и захтева за доношење решења о техничком
регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни
пројекат.
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Управљач јавног пута је дужан да образује
независну комисију која врши технички преглед
изведених радова на рехабилитацији.
Управљач јавног пута дужан да Одељењу
достави извештај о изведеним радовима на
рехабилитацији општинског пута и улице оверен од
стране стручног надзора са записником о извршеном
техничком прегледу изведених радова, у року од 30 дана
од дана завршетка радова.
Члан 44.
Радови на ургентном одржавању општинског
пута и улице, обухватају радове који се морају
хитно извести ради отклањања штетних последица
насталих елементарним непогодама и другим
несрећама, ванредним и непредвиђеним околностима и
обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања
саобраћаја.
Управљач јавног пута, дужан је да у року од
три дана од почетка извођења радова, о томе писаним
путем обавести Инспектора за друмски саобраћај, као и
да наведе узрок и опис предузетих мера на ургентном
одржавању општинског пута и улице.
Ако Инспектор за друмски саобраћај утврди
да обим и врста предузетих радова превазилази
хитне радове, упутиће Управљача јавног пута на
примену одредаба закона којим се уређује изградња и
реконструкција путева.
Управљач јавног пута дужан је да, за извођење
радова на ургентном одржавању општинског пута и
улице, обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начин
обезбеђења зоне радова.
На захтев Управљача јавног пута, Одељење
доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, а
саставни део решења је и саобраћајни пројекат из става
4. овог члана.
Решење из става 5. овог члана издаје се са роком
важења од годину дана.
Ако процени да је то неопходно, Инспектор
за друмски саобраћај ће издати налог за предузимање
додатних мера ради заштите зоне радова.
Члан 45.
Радови на одржавању општинског пута и улице,
по правилу изводе се тако да се не обуставља саобраћај
на том путу.
У случају да се радови на одржавању
општинског пута и улице не могу извести без обуставе
саобраћаја, Одељење ће, на захтев Управљача јавног
пута, донети решење о обустави саобраћаја на том путу.
Решење из става 2. овог члана доноси се по
претходно прибављеном мишљењу министарства
надлежног за унутрашње послове и по претходно
прибављеној сагласности Управљача јавног пута на који
се преусмерава саобраћај.
Саставни део решење из става 2. овог члана је
саобраћајни пројекат.
О обустави саобраћаја на општинском путу
и улици, Управљач јавног пута дужан је да путем
средстава јавног информисања обавести јавност 48 сати
пре почетка обуставе саобраћаја.
Члан 46.
Управљач јавног пута дужан је да о почетку
извођења радова из чл. 42-45. ове одлуке, као и о
техничком регулисању саобраћаја за време извођења
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наведених радова, обавести надлежну организациону
јединицу у министарству надлежном за унутрашње
послове.
Члан 47.
Управљач јавног пута одржава уређаје за
давање светлосних саобраћајних знакова и туристичке
сигнализације на делу државног пута који пролази кроз
насеља Општине.
Додатне елементе објекте и опрему државног
пута (тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори
за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга
сигнализација за потребе насеља, бициклистичке стазе,
пешачке стазе и др.), који су изграђени за потребе насеља
на територији Општине, као и аутобуска стајалишта
изграђена ван коловоза државног пута у насељу одржава
Управљач јавног пута.
VI. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ ОПШТИНСКИ
ПУТ И УЛИЦА МОРА ДА ИСПУНИ СА АСПЕКТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Члан 48.
Управљач јавног пута дужан је да обезбеди
циљане провере безбедности саобраћаја на путу и то за
деонице општинских путева и улица највећег ризика,
према мапи ризика путева и улица.
О извршеној провери сачињава се извештај.
Управљач јавног пута дужан је да покрене
процедуру за отклањање недостатака по прихваћеним
препорукама из извештаја у року од 90 дана од дана
добијања извештаја.
У случају немогућности поступања по
препорукама из извештаја из става 2. овог члана,
Управљач јавног пута дужан је да у року од 30 дана о
дана добијања извештаја Одељењу достави писано
образложење о разлозима непоступања по извештају.
Након добијања писаног образложења о
разлозима непоступања по извештају, Одељење ће
сачинити информацију коју доставља Општинском већу,
које закључком прихвата или не прихвата образложење
Управљача пута и утврђује предлог мера које треба
предузети да би се отклонили недостаци.
Управљач јавног пута је дужан да поступи по
закључку Општинског већа, без одлагања, а најкасније у
року од 30 дана.
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пријема, достави Инспектору за друмски саобраћај.
На основу независне оцене из става 1. овог
члана, у којој је утврђено да је општински пут и улица
допринео настанку, односно последицама соабраћајне
незгоде, Управљач јавног пута у року од 60 дана од
дана добијања независне оцене дужан је да предузме
мере ради унапређења безбедности пута и спречавања
настанка саобраћајних незгода, односно тежих
последица саобраћајних незгода.
VII. ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ
УСЛУГА
Члан 51.
Управљач јавног пута је дужан да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о
квалитету пружања услуга од стране Управљача јавног
пута, (у даљем тексту: Изјашњавање), и то у трајању од
најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, Управљач јавног пута објављује у средствима
јавног информисања, у електронском облику на својој
интернет страници и на интернет страници општине
Инђија.
Члан 52.
Управљач јавног пута је дужан да у року од 15 дана
од дана завршеног изјашњавања, достави Општинској
управи Извештај о резултатима изјашњавања корисника
о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви, да већина корисника није
задовољна пруженим комуналним услугама од стране
Управљача јавног пута, Општинска управа израђује
Нацрт мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника услуга и заједно са Извештајем
о резултатима изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга, доставља Општинском
већу.
Општинско веће доноси акт о мерама за
отклањање недостатака наведених у изјашњавању
корисника услуга и одређује рок за предузимање мера,
с тим да рок не може бити дужи од 90 дана.
Општинско веће доставља акт из става 3. овог
члана, Скупштини општине ради информисања.

Члан 49.
Управљач јавног пута дужан је да најмање
једном у периоду од пет година, обезбеди пројекте
Мапирања ризика, односно пројекте идентификације и
рангирања опасних места (црне тачке) на општинским
путевима и улицама, као и да за најризичнија опасна
места и деонице, детаљно сагледа проблеме безбедности
саобраћаја и предузме мере на отклањању ризика.

Члан 53.
Уколико Управљач јавног пута не поступи у
складу са чланом 52. став 3. ове одлуке, Скупштина
општине може поверити обављање комуналне
делатности другом правном лицу или предузетнику који
испуњава услове у складу са законом.

Члан 50.
У случају настанка саобраћајне незгоде са
најмање једним погинулим лице, Управљач јавног пута,
дужан је да у складу са законом, обезбеди независну оцену
доприноса општинског пута и улице настанку, односно
последицама саобраћајне незгоде у року од 30 дана од
дана достављања извештаја о саобраћајној незгоди од
стране министарства надлежног за унутрашње послове.
Управљач јавног пута је дужан да независну
оцену из става 1. овог члана, у року од 30 дана од дана

Члан 54.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење, и Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке врши Одељење за инспекцијске послове преко
Инспектора за друмски саобраћај.
У вршењу инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке, Инспектор за друмски саобраћај има сва
права, дужности и овлашћења из Закона о путевима.

VIII. НАДЗОР
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000
динара, казниће се за прекршај правно лице – Управљач
јавног пута ако:
1. годишњи програм радова на одржавању и заштити
општинских путева и улица, не достави на сагласност у
прописаном року (члан 5. став 3.);
2. не поднесе годишњи извештај о извршеној контроли
и оцени стања општинских путева и улица, у складу са
чланом 6. ове одлуке;
3. поступа супротно члану 7. став 1. ове одлуке;
4. не означава и не води евиденцију о општинским
путевима и улицама, у складу са чланом 8. ове одлуке;
5. не води ажурну евиденцију о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења и не објављује их на својој
интернет страници (члан 10. став 3.);
6. не обезбеди надзор над извођењем радова из члана 13.
став 2. ове одлуке;
7. не обезбеди надзор над извођењем радова из члан 17.
став 5. ове одлуке;
8. не предузима мере заштите општинског пута и улице
прописане чланом 22. став 1. ове одлуке;
9. уредно не одржава и не обнавља засаде (члан 22.
став 2);
10. у обављању послова заштите општинског пута и
улице не спроводи свакодневно активности прописане у
члану 26. став 1. ове одлуке;
11. не поднесе захтев прописан у члану 26. став 2. ове
одлуке;
12. поступа супротно члану 27. став 2. ове одлуке;
13. не уклони постављену саобраћајну сигнализацији у
складу са чланом 27. став 3. ове одлуке;
14. не поступи у складу са чланом 28. ст. 1 и 4. ове
одлуке;
15. не води евиденцију о издатим дозволама за ванредни
превоз у складу са чланом 30. став 4. ове одлуке;
16. на својој интернет страници не објављује евиденцију
о издатим дозволама за ванредни превоз ажурирану на
дневном нивоу (члан 30. став 5);
17. не предузме мере прописане у члану 36. став 2. ове
одлуке;
18. не поступи у складу са чланом 37. став 2. ове одлуке;
19. не обавештава јавност и кориснике путева на начин
прописан у члану 38. ове одлуке;
20. не поступа у складу са чланом 42. ове одлуке;
21. не поступа у складу са чланом 43. ове одлуке;
22. не поступа на начин предвиђен чланом 44. став 2;
23. не изради саобраћајни пројекат у складу са чланом
44. став 4;
24. поступа супротно члану 45. став 5. одлуке;
25. не обавести надлежну организациону јединицу у
министарству унутрашњих послова о почетку извођења
радова (члан 46. одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 56.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступа супротно члану 12. ове одлуке;
2. гради објекте и поставља постројења уређаје и
инсталације супротно члану 13. став 1. ове одлуке;
3. гради односно поставља линијски инфраструктурни
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објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски
вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза,
линијска инфраструктура електронских комуникација,
водоводна и канализациона инфраструктура, без
прибављених услова и решења управљача јавног пута
(члан 13. став 2.);
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинског
пута и улице супротно члану 15. ове одлуке;
5. не поступа у складу са чланом 16. ст. 2 и 3. ове одлуке;
6. не обавести Управљача јавног пута о радовима на
одржавању објекта којим управља или га не обавести у
року прописаном чланом 17. став 2. ове одлуке;
7. по завршеној интервеницији на општинском путу
и улици не отклони оштећење на општинском путу и
улици и не врати их у првобитно и технички исправно
стање (члан 17. став 4.);
8. не подигне одговарајуће ограде на местим а и на начин
прописан у члану 18. став 1. ове одлуке;
9. умањи захтевану прегледност општинског пута и
улице (члан 18. став 2.);
10. гради саобраћајни прикључак на општински пут и
улицу без претходно прибављених услова и решења из
члана 9. став 1. тачка 1. ове одлуке (члан 19. став 1.);
11. не поступи у складу са чланом 20. ове одлуке;
12. не омогући слободно отицање воде, постављање
снегобрана и одлагање снега са општинског пута и
улице на његово земљиште (члан 21. став 1.);
13. не омогући прилаз општинском путу и улици или
путном објекту ради извођења радова на њима (члан 21.
став 2.);
14. поставља рекламне табле, ракламне паное, уређаје
за обавештавање или оглашавање на општинском путу и
улици супротно члану 23. ове одлуке;
15. трајно заузима општински пут и улицу (члан 24. став
1. тачка 1.);
16. привремено заузима општински пут и улицу без
претходне сагласности Управљача јавног пута (члан 24.
став 1. тачка 2.);
17. изводи радове на општинском путу и улици супротно
члану 24. став 1. тачка 3. ове одлуке;
18. изводи радове на општинском путу и улици којима
оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 4);
19. испушта воду, отпадне воде и друге течности на
општински пут и улицу (члан 24. став 1. тачка 5);
20. спречава отицање воде са општинског пута и улице,
а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута
и спречава даље отицање воде ка реципијенту (члан 24.
став 1. тачка 6);
21. просипа, оставља или баца материјал, предмете
и смеће на општински пут и улицу (члан 24. став 1.
тачка 7);
22. замашћује општински пут и улицу мазивима или
другим сличним материјама (члан 24. став 1. тачка 8.);
23. поставља и користи светла или друге светлосне
уређаје на и поред општинског пута и улице, којима се
омета одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 9.);
24. оре и изводи друге пољопривредне радове на
банкинама, косинама и путном земљишту (члан 24. став
1. тачка 10.);
25. вуче предмете, материјале, оруђе и другу врсту
терета по општинском путу и улици (греде, балване,
гране, камене блокове, плугове, дрљаче и сл.), (члан 24.
став. 1. тачка 11.);
26. спушта низ косине засека, усека и насипа општинског
пута и улице, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и
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други материјал (члан 24. став 1. тачка 12.);
27. пали траву и друго растиње на општинском путу и
улици, као и отпадне предмете и материјале (члан 24.
став 1. тачка 13.);
28. пали траву и друго растиње на земљишту суседа пута,
на начин да се угрожава безбедност одвијања соабраћаја
и да се умањује захтевана прегледност на општинском
путу и улици (члан 24. став 1. тач. 14.);
29. пушта стоку на општински пут и улицу без надзора и
врши напасање и напајање стоке на општинском путу и
улици (члан 24. став 1. тачка 15.);
30. кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова
(члан 24. став 1. тачка 16);
31. укључује и искључује возило на општински пут и
улицу ван прикључка или укрштаја (члан 24. став 1.
тачка 17.);
32. наноси блато на општински пут и улицу (члан 24.
став 1. тачка 18.);
33. зауставља или оставља возило којим омета
коришћење општинског пута и улице (члан 24. став 1.
тачка 19.);
34. нерегулисано води бујичне водотокове који могу
да оштете општински пут и улицу (члан 24. став 1.
тачка 20.);
35. врши и друге радње којим се оштећује или би се
могао оштетити општински пут и улица, умањити
захтевана прегледност пута, или ометати и угрожавати
одвијање саобраћа ја на путу (члан 24. став 1. тачка 21.);
36. поступа супротно члану 25. ове одлуке;
37. користи у саобраћају на општинском путу и
улици моторна и прикључна возила са точковима без
пнеуматика, изузев возила са гусеницама (члан 29.
став 1.);
38. користи у саобраћају на општинском путу и улици, са
савременим коловозним застором, возила са гусеницама
које нису заштићена облогом са равним површинама
или другим одговарајућим облогама (члан 29. став 2.);
39. користи запрежна возила са укупном масом преко
три тоне са точковима без пнеуматика (члан 29. став 4.);
40. обавља ванредни превоз супротно условима или без
дозволе за обављање ванредног превоза (члан 30. став
2. и 3.);
41. не обавести министарство надлежно за унутрашње
послове о обављању ванредног превоза, који се обавља
без издате дозволе, (члан 31. став 2.);
42. за време трајања искључења, користи возило које је
у вршењу контроле искључено из саобраћаја (члан 32.
став 3.);
43. не обавља ванредни превоз у складу са дозволом
(члан 33. oдлуке);
44. не уклони или не означи без одлагања ствари,
односно материје које су се нашле на општинском путу и
улици, а које га могу оштетити или угрозити безбедност
саобраћаја (члан 35. став 1. ове oдлуке);
45. не поступи у складу са чланом 36. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник, новчаном казном у износу од 75.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице, новчаном казном у износу од 25.000,00
динара.
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X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука o општинским путевима и улицама на
територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 21/16, 25/19 и 23/20 – други пропис).
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-135/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------396
На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 21.10.2021.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за безбедност
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 31/20), у члану 3. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
„ 4. Младен Добријевић – члан“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-247/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.
5/19) и члана 7. став 1. Одлуке о дану општине Инђија
и општинским признањима („Службени лист општина
Срема“, бр. 42/10 и „Службени лист општине Инђија“,
бр. 13/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21.10.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ
I
За изузетне резултате у раду и највиша
достигнућа и остварења у области привредног и
друштвеног живота општине Инђија, у 2021. години,
додељује се укупно пет „Октобарских награда“, и то:
- у категорији правних лица, следећим
кандидатима:
1. Привредном друштву „ГАСТЕХ“ ДОО ИНЂИЈА - за
остварене резултате и достигнућа у области привреде,
2. Привредном друштву „ПЛАМЕН“ ДОО ИНЂИЈА - за
остварене резултате и достигнућа у области привреде,
3. Спортском удружењу „ROYAL“ ИНЂИЈА – за
остварене резултате и допринос унапређењу спорта,
4. Спортском удружењу - ТЕКВОНДО КЛУБ „ЕЛИТ“
ИНЂИЈА - за остварене резултате и допринос
унапређењу спорта;
- у категорији грађана:
СВЕТЛАНИ ПЕШУТ, директорици Основне
школе „Петар Кочић“ ИНЂИЈА ,– за остварене резултате
и допринос унапређењу квалитета рада васпитнообразовне установе.
II
Октобарска награда се додељује у виду плакете
са дипломом и новчаним износом.
III
Добитницима из тачке I ове Одлуке, Октобарска
награда ће се доделити на свечаној седници Скупштине
општине Инђија, која ће се одржати поводом 22. октобра Дана општине Инђија.
IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 644-10/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, бр. 5/19 ), и Решења
о давању претходне сагласности на Предлог измене
Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину
Инђија за 2021. годину, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 320-00-08940/2021-09
од 07.октобра 2021. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21.10.2021. године, доноси
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
за општину Инђија за 2021. годину („Службени лист
општине Инђија“, бр. 12/20) у Одељку I. Опште
информације и табеларни приказ планираних мера, у
Табеларном приказу планираних мера и финансијских
средстава, у Табели 1. Мере директних плаћања, под
редним бројем 1 Регреси износ: „1.397.264,57“, замењује
се износом: „0“, у реду Укупно износ: „1.397.264,57“,
замењује се износом: „0“.
У Табели 3. Мере руралног развоја, под
редним бројем 1 Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава износ: „25.602.735,43“,
замењује се износом: „2.982.564,93“, у реду Укупно
износ: „25.602.735,43“, замењује се износом:
„2.982.564,93“.
У Табели 5. Мере које нису предвиђене у оквиру
мера директних плаћања, мере кредитне подршке,
мере руралног развоја и посебних подстицаја, под
редним бројем 1 Помоћ младим брачним паровима на
територији општине Инђија за куповину сеоских кућа са
окућницом износ: „7.000.000,00“, замењује се износом:
„0“, у колони пренете обавезе износ „7.000.000,00“
замењује се износом: „6.000.000“, у реду Укупно износ:
„7.000.000,00“, замењује се износом: „0“.
У табели 6. Табеларни приказ планираних
финансијских средстава, у реду Укупан износ средстава
из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја (без пренетих обавеза) изнпос:
„34.000.000,00“ замењује се износом „2.982.564,93“, у
реду Планирана средства за директна плаћања износ:
„1.397.264,57“ мења се еизносом: „0“, у реду Планирана
средства за подстицаје мерама руралног развоја износ:
„25.602.735,43“, замењује се износом: „2.982.564,93“, у
реду Планирана средства за мере које нису предвиђене
у оквиру мера директних плаћања, мере кредитне
подршке, мере руралног развоја и посебних подстицаја
износ: „7.000.000,00“, замењује се износом: „0“, у реду
Пренете обавезе износ: „32.017.435,07“ замењује се
износом: „31.017.435,07“.
II
У одељку II. Опис планираних мера у Тачки
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2.2.10 речи „Интензитет помоћи по Програму подршке
за спровођење пољопривреднеполитике и политике
руралног развоја у 2021 износи до 50% укупних
прихватљивих трошкова.Максимални износ повраћаја
средстава по секторима је следећи: за сектор млека,
меса, јаја, воће,грожђе, поврће (укључујући печурке),
цвеће и за сектор остали усеви максималан износ
поврата је 600.000 динара по сектору и за сектор
пчеларство максималан износ поврата је 200.000
динара.Критеријуми и услови за коришћење мере
прописују се Јавним позивом у 2021. години. Како у
2021години имамо пренете обавезе по овој мери из 2020.
године интензитет помоћи износио је до 50%укупних
прихватљивих трошкова. Максимални износ повраћаја
средстава по секторима је био следећи:за сектор
млека, меса, јаја, воће, грожђе, поврће (укључујући
печурке), цвеће и за сектор остали усевимаксималан
износ поврата је био 600.000 динара по сектору и за
сектор пчеларство максималан износповрата је био
200.000 динара. Критеријуми и услови за коришћење
мере прописани су Јавним позивом. Према напред
утврђеним критеријумима комисија је вршила
бодовање подносиоца захтева и на основуукупних
бодова одређујевала проценат поврата који не може
бити већи од 50%. Већи интезитет помоћи добијали су
пољопривредници који су млађи од 40 година (додатних
20 бодова), уколико имају пребивалиште/седиште у
подручју са отежаним условима рада (додатних 20
бодова), уколико је подносилац захтева жена (додатних
10 бодова), подносилац захтева са завршеним факултетом
(додатних 15 бодова), са дипломом виша и средња
школе у области пољопривреде (додатних 10 бодова),
корисник са искуством у пољопривредној производњи
од најмање три године (додатних 5 бодова), уколико
је корисник задруга (додатних 10 бодова) и уколико
је корисник члан задруге или удружења (додатних 10
бодова).“, замењују се речима „Интензитет помоћи
по Програму подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у 2021 износи
до 50% укупних прихватљивих трошкова. Максимални
износ повраћаја средстава по захтеву је до 100.000
динара за физичка лица, носиоце регистрованог
пољопривредног газдинства односно 500.000 динара за
правна лица, носиоце регистрованог пољопривредног
газдинства. Критеријуми и услови за коришћење мере
прописују се Јавним позивом у 2021. години. Како у
2021 години имамо пренете обавезе по овој мери из
2020. године интензитет помоћи износио је до 50%
укупних прихватљивих трошкова. Максимални износ
повраћаја средстава по секторима је био следећи:
за сектор млека, меса, јаја, воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке), цвеће и за сектор остали усеви
максималан износ поврата је био 600.000 динара по
сектору и за сектор пчеларство максималан износ
поврата је био 200.000 динара. Критеријуми и услови за
коришћење мере прописани су Јавним позивом. Према
напред утврђеним критеријумима комисија је вршила
бодовање подносиоца захтева и на основу укупних
бодова одређујевала проценат поврата који не може
бити већи од 50%. Већи интезитет помоћи добијали су
пољопривредници који су млађи од 40 година (додатних
20 бодова), уколико имају пребивалиште/седиште у
подручју са отежаним условима рада (додатних 20
бодова), уколико је подносилац захтева жена (додатних
10 бодова), подносилац захтева са завршеним факултетом
(додатних 15 бодова), са дипломом виша и средња школе
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у области пољопривреде (додатних 10 бодова), корисник
са искуством у пољопривредној производњи од најмање
три године (додатних 5 бодова), уколико је корисник
задруга (додатних 10 бодова) и уколико је корисник члан
задруге или удружења (додатних 10 бодова).“
У одељку II. Опис планираних мера у Тачки
2.2.12 речи „На основу Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Правилника о
обрасцу и садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја („Службени
гласник РС“, бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19),
израђен је Нацрт програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Инђија за 2021. годину. Предлог програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Инђија за 2021.
годину прослеђен је Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде на давање претходне
сагласности. Након добијене претходне сагласности исти
је достављен скупштини општине Инђија на доношење.
Председник општине расписује јавне позиве и објављује
текст јавног позива са обрасцима на званичној интернет
страници ЈЛС и Агенције за рурални развој општине
Инђија која планира и спроводи Програм. Председник
општине решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.
године образовао је Комисију за расподелу и контролу
средстава по програму подршке за пољопривреду и
рурални развој која проверава испуњеност услова за
доделу подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања обавештења
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о времену и месту закључења уговора, сматраће се
да је одустао од поступка за доделу средстава путем
Јавног позива и у том случају комисија може доделити
подстицајна средства наредном подносиоцу захтева који
испуњава услове или преусмерити остатак средстава
у друге намене у складу са прописаном процедуром
(нпр. Измене и допуне Програма). Исплата додељених
средстава врши се у складу са решењем и уговором, а
на захтев корисника подстицајних средстава. Исплата
додељених подстицајних средстава врши се на наменски
рачун корисника средстава који је уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава. Уз захтев за исплату
средстава доставља се и документација којом се доказује
реализација инвестиције за коју се тражи исплата
средстава.“, замењује се речима „На основу Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и
101/16) и Правилника о обрасцу и садржини програма
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о
спровођењу мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја („Службени гласник РС“, бр. 24/15,
111/15, 110/16, 16/18 и 87/19), израђен је Нацрт измене
програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Инђија
за 2021. годину. Предлог измене програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Инђија за 2021. годину
прослеђен је Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде на давање претходне сагласности. Након
добијене претходне сагласности исти је достављен
скупштини општине Инђија на доношење. Председник
општине расписује јавне позиве и објављује текст јавног
позива са обрасцима на званичној интернет страници
ЈЛС и Агенције за рурални развој општине Инђија која
планира и спроводи Програм. Председник општине
решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.године
образовао је Комисију за расподелу и контролу средстава
по програму подршке за пољопривреду и рурални
развој која проверава испуњеност услова за доделу
подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
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средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Јавног позива и у том случају комисија може
доделити подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева који испуњава услове или преусмерити остатак
средстава у друге намене у складу са прописаном
процедуром (нпр. Измене и допуне Програма). Исплата
додељених средстава врши се у складу са решењем и
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
Исплата додељених подстицајних средстава врши се
на наменски рачун корисника средстава који је уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уз захтев за
исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава.“
У одељку II. Опис планираних мера у Тачки
2.3.10 речи „Програмом за 2020 годину укупно
опредељена средства за ову меру износила су 7
милиона динара. Јавни позив је реализован али
средства корисницима нису исплаћена те се као пренете
обавезе преносе у 2021. годину. Интензитет помоћи
износи до 50% укупних прихватљивих трошкова.
Максимални износ бесповратних средстава по овој
мери је био 1.000.000,00 динара. Критеријуми и услови
за коришћење мере прописани су Јавним позивом.
Према напред утврђеним критеријумима комисија врши
бодовање подносиоца захтева и на основу укупних
бодова одређује износ бесповратних средстава који не
може бити већи од 1.000.000,00 динара. Већи интезитет
помоћи добијају брачни/ванбрачни парови који имају
отворено пољопривредно газдинство (додатних 10
бодова), стално запослени учесници Јавног позива
(до једне године стажа осигурања 0 бодова, од 1-3
године стажа осигурања 2 бода, од 3-5 година 4 бода,
од 5-7 година 6 бодова, од 7-10 година стажа 8 бодова,
преко 10 година стажа 10 бодова), учесници који имају
сопствени бизнис у трајању од најмање годину дана од
дана објављивања Јавног позива (додатних 5 бодова),
учесници Јавног позива који има завршену средњу
школу (додатних 5 бодова), учесници Јавног позива
који има завршене струковне студије у трајању од три
године (додатних 7 бодова), учеснци Јавног позива који
има завршене основне, мастер, или специјалистичке
академске студије (додатних 10 бодова), учесници са
троје и више деце (додатних 15 бодова)“, замењује се
речима „Програмом за 2020 годину укупно опредељена
средства за ову меру износила су 7 милиона динара.
Јавни позив је реализован али средства корисницима
нису исплаћена те се као пренете обавезе преноси
6.000.000 динара у 2021. годину. Интензитет помоћи
износи до 50% укупних прихватљивих трошкова.
Максимални износ бесповратних средстава по овој
мери је био 1.000.000,00 динара. Критеријуми и услови
за коришћење мере прописани су Јавним позивом.
Према напред утврђеним критеријумима комисија врши
бодовање подносиоца захтева и на основу укупних
бодова одређује износ бесповратних средстава који не
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може бити већи од 1.000.000,00 динара. Већи интезитет
помоћи добијају брачни/ванбрачни парови који имају
отворено пољопривредно газдинство (додатних 10
бодова), стално запослени учесници Јавног позива
(до једне године стажа осигурања 0 бодова, од 1-3
године стажа осигурања 2 бода, од 3-5 година 4 бода,
од 5-7 година 6 бодова, од 7-10 година стажа 8 бодова,
преко 10 година стажа 10 бодова), учесници који имају
сопствени бизнис у трајању од најмање годину дана од
дана објављивања Јавног позива (додатних 5 бодова),
учесници Јавног позива који има завршену средњу
школу (додатних 5 бодова), учесници Јавног позива
који има завршене струковне студије у трајању од три
године (додатних 7 бодова), учеснци Јавног позива који
има завршене основне, мастер, или специјалистичке
академске студије (додатних 10 бодова), учесници са
троје и више деце (додатних 15 бодова).“
У одељку II. Опис планираних мера у Тачки
2.3.12 речи „На основу Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Правилника о
обрасцу и садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја („Службени
гласник РС“, бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19),
израђен је Нацрт програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Инђија за 2021. годину. Предлог програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Инђија за 2021.
годину прослеђен је Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде на давање претходне
сагласности. Након добијене претходне сагласности исти
је достављен скупштини општине Инђија на доношење.
Председник општине расписује јавне позиве и објављује
текст јавног позива са обрасцима на званичној интернет
страници ЈЛС и Агенције за рурални развој општине
Инђија која планира и спроводи Програм. Председник
општине решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.
године образовао је Комисију за расподелу и контролу
средстава по програму подршке за пољопривреду и
рурални развој која проверава испуњеност услова за
доделу подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
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средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Јавног позива и у том случају комисија може
доделити подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева који испуњава услове или преусмерити остатак
средстава у друге намене у складу са прописаном
процедуром (нпр. Измене и допуне Програма). Исплата
додељених средстава врши се у складу са решењем и
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
Исплата додељених подстицајних средстава врши се
на наменски рачун корисника средстава који је уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уз захтев за
исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава. Трошкове преноса власништва
и установљавања терета на непокретности која је
предмет Јавног позива сносе Корисници средстава.“,
замењује се речима „На основу Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и
Правилника о обрасцу и садржини програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу
мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја („Службени гласник РС“, бр. 24/15, 111/15,
110/16, 16/18 и 87/19), израђен је Нацрт измене програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Инђија за 2021.
годину. Предлог измене програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Инђија за 2021. годину
прослеђен је Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде на давање претходне сагласности. Након
добијене претходне сагласности исти је достављен
скупштини општине Инђија на доношење. Председник
општине расписује јавне позиве и објављује текст јавног
позива са обрасцима на званичној интернет страници
ЈЛС и Агенције за рурални развој општине Инђија која
планира и спроводи Програм. Председник општине
решењем број 06-82/2020-II од 07.07.2020.године
образовао је Комисију за расподелу и контролу средстава
по програму подршке за пољопривреду и рурални
развој која проверава испуњеност услова за доделу
подстицаја из Јавног позива утврђујених на основу
захтева и приложене документације. Комисијa прегледа
достављене захтеве за остваривање права на подстицаје.
Захтев поднет од стране лица које у складу са овим
јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен,
непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно
попуњен, послат факсом или електронском поштом,
захтев са документацијом која не гласи на подносиоца
захтева, односно која је издата након подношења захтева,
захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и
који садрже инвестиције које нису у складу са наменом
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средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује
решењем без разматрања. Када утврди испуњеност
услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви
благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени,
поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу
са наменом средстава утврђених Јавним позивом и
након записнички сачињеног извештаја и сачињене ранг
листе, председник општине доноси коначну Одлуку о
додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају
услове Јавног позива. Учесници Јавног позива имају
право жалбе на одлуку о додели средстава, односно на
решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу
средстава другостепеном органу - општинe Инђија у
року назначеном у решењу. Након правноснажности
донетог решења којом се одобравају подстицајна
средства, подносилац захтева се позива да потпише
уговор са председником општине, којим ће бити
регулисана међусобна права, обавезе и одговорности,
динамика преноса средстава, обавезе наменског
трошења средстава , поступак у случају раскида уговора,
евентуална обавеза враћања подстицајних средстава
и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу
уговора у року од 15 дана од дана достављања
обавештења о времену и месту закључења уговора,
сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава
путем Јавног позива и у том случају комисија може
доделити подстицајна средства наредном подносиоцу
захтева који испуњава услове или преусмерити остатак
средстава у друге намене у складу са прописаном
процедуром (нпр. Измене и допуне Програма). Исплата
додељених средстава врши се у складу са решењем и
уговором, а на захтев корисника подстицајних средстава.
Исплата додељених подстицајних средстава врши се
на наменски рачун корисника средстава који је уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава. Уз захтев за
исплату средстава доставља се и документација којом
се доказује реализација инвестиције за коју се тражи
исплата средстава.Трошкове преноса власништва и
установљавања терета на непокретности која је предмет
Јавног позива сносе Корисници средстава.“
III
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-142/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Четвртак 21. октобар 2021.
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На основу члана 18. и члана 40. став 1. тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“ бр.5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2021-2022 ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада за
радну 2021-2022 годину Предшколске установе „Бошко
Буха“ Инђија, број:60-434/2021-01, који је донео
Управни одбор ове Установе на седници одржаној 15.
септембра 2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-10/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

400
На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42.
Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија бр.5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2021.
ГОДИНУ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Измену и допуну
Годишњег програма рада за 2021.годину Установе
„Спортски центар“ Инђија број:138/2021, који је донео
Управни одбор ове Установе на седници одржаној 11.
октобра 2021.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1518/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија бр.5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА,ОДНОСНО РАСХОДА ЗА СРЕДСТВА
ПРОЈЕКТОВАНА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДОМА
ЗДРАВЉА ИНЂИЈА У 2021. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Измену и Допуну
пројекције финансијског плана, односно расхода
за средства пројектована у буџету општине Инђија
опредељена за делатност Дома здравља у 2021. години,
броj:01-2722/2, који је донео Управни одбор Дома
здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија на
седници одржаној 07. октобра 2021.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1519/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------402
На основу члана 18. и 40. став 1.тачка 42.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија бр.5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ
ОВЛАШЋЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈИ ОБРOКА У
ОКВИРУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
ИНЂИЈА У 2021. ГОДИНИ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Измене Плана активности
на реализацији јавних овлашћења и дистрибуцији
оброка у оквиру народне кухиње Црвеног крста Инђија
за 2021.годину са елементима финансијског плана, броj:
323, који је донео Управни одбор Црвеног крста Инђија
на седници одржаној 21 септембра 2021.године.

Четвртак 21. октобар 2021.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1520/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------403
На основу члана 3. став 4. Правилника о
општинском савету родитеља („Службени гласник РС“,
број 72/18) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 21.10.2021, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА
РОДИТЕЉА
I
Именује се Општински савет родитеља општине
Инђија, за школску односно радну 2021/2022 годину,
који чине представници савета родитеља свих установа
образовања и васпитања на територији општине Инђија,
у саставу:
1. Представници Предшколске установе „Бошко Буха“
Инђија:
- Вукмирица Лидија, члан,
- Марковић Милана, заменик члана,
2. Представници Основне школе „Душан Јерковић“
Инђија:
- Козлина Бојана, члан,
- Поповић Даниела, заменик члана,
3. Представници Основне школе „Петар Кочић“ Инђија:
- Петричевић Јованка, члан,
- Вујановић Мирјана, заменик члана,
4. Представници Основне школе „Јован Поповић“
Инђија:
- Илић Борко, члан,
- Трбојевић Марија, заменик члана,
5. Представници Основне школе „Браћа Груловић“
Бешка:
- Миловац Драгана, члан,
- Равњак Дејана, заменик члана,
6. Представници Основне школе „Слободан Бајић Паја“
Нови Карловци:
- Лукач Татјана,члан,
- Марјановић Сања, заменик члана,
7. Представници Основне школе „Др Ђорђе Натошевић“
Нови Сланкамен:
- Огар Гордана, члан,
- Чакара Анита, заменик члана,
8. Представници Основне школе „22. јули“ Крчедин:
- Петковић Нада, члан,
- Циндрић Славица, заменик члана,
9. Представници Основне школе „Ружа Ђурђевић Црна“
Чортановци:
- Мучибабић Бранка, члан,
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- Миланковић Сања, заменик члана,
10. Представници Основне школе „Бранко Радичевић“
Марадик:
- Кадвањ Виолета, члан,
- Радивојевић Бранислава, заменик члана,11. Представници Гимназије Инђија:
- Јасмина Тривун, члан,
- Ана Борковић, заменик члана,
12. Представници Техничке школе „Михајло Пупин“
Инђија
- Чубрило Јасна, члан,
- Савић Светлана, заменик члана,
13. Представници Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“:
- Савић Аница, члан
- Витас Весна, заменик члана.
Члановима Општинског савета родитеља
именованим у ставу 1. ове тачке, мандат траје до
именовања новог сазива, а најдуже до 01. октобра 2022.
године.
II
Општински савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког
приступа, доступности и могућности образовања
и васпитања за децу, односно ученике, спречавања
социјалне искључености деце односно ученика из
угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на
територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и
васпитањем на територији општине.
III
Општински
савет
родитеља
саставља
полугодишњи извештај о свом раду и доставља га
установама за које је именован и Скупштини општине
Инђија.
IV
Стручне послове за потребе Општинског савета
родитеља обавља Одељење за друштвене делатности
Општинске управе општине Инђија.
Административно-техничке послове потребне
за рад Општинског савета родитеља обавља Одељење
за правне и скупштинске послове Општинске управе
општине Инђија.

Четвртак 21. октобар 2021.

V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-248/2021-I
Дана: 21.10.2021. године
Инђија
Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
404
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-15-6/2021-II
Дана: 18.10.2021. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 91/2019) и члана 24. став
1. Правилника о ближем уређeњу поступка јавне набавке
(„Службени лист општине Инђија, број 29/2020),
Председник општине Инђија, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ и то:
- Мења се назив и процењена вредност јавне набавке у
позицији 0016 тако да сада гласи:
„Израда пројектне документације за реконструкцију
раскрснице у насељу Бешка, процењена вредност
3.300.000,00 без ПДВ-а“,
- Брише се јавна набавка садржана у позицији 0022 која
гласи:
„Завршетак изградње спортске хале у Инђији - изградња
антифилтрационе завесе, завршетак објекта, партерно
уређење и изградња енерго блока, процењена вредност
493.800.585,34 динара“.
Додају се нове јавне набавке које гласе:
- „Услуга закупа клизалишта, процењена вредност
3.333.333,33 динара без ПДВ-а, позиција 374, конто
421626.
- Набавка новогодишње расвете, процењена вредност
2.083.333,33 динара без ПДВ-а.
- Реконструкција крова на објекту Дома културе у
Крчедину, процењена вредност 3.333.333,33 динара без
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ПДВ-а, позиција 427, конто 511394.
- Израда пројектне документације за спортску халу у
Бешки, процењена вредност 6.666.666,66 динара без
ПДВ-а, позиција 381, конто 511451.
- Израда пројектне документације на асфалтирању
преосталих неасфалтираних улица по насељеним
местима општине Инђија, процењена вредност
8.000.000,00 динара без ПДВ-а, позиција 231, конто
511451.
- Набавка и постављање мобилијара за децу у парку са
леве стране Новосадске улице у смеру ка Новом Саду,
процењена вредност 2.083.333,33 без ПДВ-а.
- Набавка канцеларијске опреме за зграду суда у Инђији,
процењена, вредност 4.166.666,66 без ПДВ-а, позиција
145, конто 423911.
- Израда и монтажа стубова рефлектора на градском
стадиону у Инђији, процењена вредност 25.416.666,66
без ПДВ-а.
III
Саставни део ове Одлуке је и табеларни преглед
Плана јавних набавки за 2021. годину.
Измене и допуне Плана јавних набавки за
2021. годину објавити на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Општине Инђија у року 10 дана од
дана доношења ове Одлуке.
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Четвртак 21. октобар 2021.

Vrsta predmeta

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Radovi

Radovi

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Dobra

Radovi

Dobra

Usluge

Rbr

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0023

0024

0026

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

3.562.500,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

6.875.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

1.666.667,00 Otvoreni postupak
1.250.000,00 Otvoreni postupak

7.664.450,67 Otvoreni postupak

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine Inđija

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

Rekonstrukcija i uređenje parka sa leve strane
Novosadske ulice u smeru ka Novom Sadu

2. kvartal

0,00 Otvoreni postupak

2. kvartal

2. kvartal
3. kvartal

48.332.788,00 Otvoreni postupak

1.690.096,67 Otvoreni postupak
500.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka autosedišta za decu sa edukacijom za
potrebe realizacije kampanje posvećene bezbednosti
dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju Inđija

Uređenje poljoprivredne infrastrukture-atarski putevi
Nabavka sadnog materijala u cilju pošumljavanja
zemljišta u javnoj svojini na katastarskoj parceli
4078/6 u KO Inđija
Usluga stručnog nadzora nad uređenjem atarskih
puteva

3. kvartal

5.000.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

4.333.333,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

2. kvartal

5.000.000,00 Otvoreni postupak

4. kvartal

3.300.000,00 Otvoreni postupak
217.173.712,40 Otvoreni postupak

2. kvartal

2. kvartal

2.362.505,00 Otvoreni postupak

2.083.333,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

4.996.727,00 Otvoreni postupak

2. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

03450000 - Proizvodi
rasadnika za drveće
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

39111000 - Sedišta
45000000 - Građevinski
radovi

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi
45233140 - Radovi na
putevima
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji
30195200 - Elektronske
table ili pomoćni pribor

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
34933000 - Navigaciona
oprema
34928000 - Saobraćajna
oprema
79342200 - Usluge
promovisanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

09310000 - Električna
energija
09310000 - Električna
energija
30200000 - Računarska
oprema i materijal
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

CPV

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

Napomena

Службени лист општине Инђија

Sanacija otvorenog sportskog terena u centru Inđije
Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno učešće u saobraćaju

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnice u naselju Beška
Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci
Stručni nadzor na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci

Usluga zakupa LED reklamnog panoa

Uređenje parka prote Radoslava Markovića
Nabavka i postavljanje tehničkih sredstava za
usporavanje saobraćaja i led displeja
Nabavka i postavljanje saobraćajnog poligona za decu
na području opštine Inđija

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

35.000.000,00 Otvoreni postupak

Vrsta postupka

12.000.000,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Električna energija u objektima organa opštine Inđija
Električna energija za potrebe javnog osvetljenja na
teritoriji opštine Inđija
Laptopovi za vukovce u školskoj 2019/2020 godini,
za istaknute sportiste i učenike

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2021
6
18.10.2021

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
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Dobra

Usluge

Radovi

Radovi

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Radovi

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Radovi

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

3. kvartal

4. kvartal
4. kvartal

15.650.000,00 Otvoreni postupak

3.900.000,00 Otvoreni postupak

3.333.333,33 Otvoreni postupak
2.083.333,33 Otvoreni postupak
3.333.333,33 Otvoreni postupak

Usluga štampanja raznog materijala za potrebe
Opštine Inđija, oblikovana po partijama

Usluga zakupa klizališta

Nabavka novogodišnje rasvete
Rekonstrukcija krova na objektu Doma kulture u
Krčedinu

2.083.333,33 Otvoreni postupak

Nabavka kancelarijske opreme za zgradu suda u Inđiji
Izrada i montaža stubova reflektora na gradskom
stadionu u Inđiji

4. kvartal

8.000.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka i postavljanje mobilijara za decu u parku sa
leve strane Novosadske ulice u smeru ka Novom Sadu

4. kvartal
4. kvartal

4.166.666,66 Otvoreni postupak
25.416.666,66 Otvoreni postupak

4. kvartal

4. kvartal

6.666.666,66 Otvoreni postupak

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
30190000 - Razna
kancelarijska oprema i
potrepštine
31527000 - Reflektori
(spotlight)

RS127 - Sremska oblast
71200000 - Arhitektonske i
srodne usluge

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71200000 - Arhitektonske i
srodne usluge

31527200 - Spoljna rasveta
45000000 - Građevinski
radovi

92000000 - Usluge u oblasti
rekreacije, kulture i sporta RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

79800000 - Usluge
štampanja i srodne usluge

RS127 - Sremska oblast

71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

85322000 - Strategije i
planovi lokalne zajednice
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji

37450000 - Oprema za
sportove na sportskim
igralištima i terenima

Partija I Štampa i montaža
bilborda, fasada i dr.
procenjena vrednost
1.600.000,00 dinara bez
PDV-a. Partija II Štampa
kataloga, čestitki i dr.,
procenjena vrednost
2.300.000,00 dinara bez
PDV-a.

Sredstva u iznosu od
187.000.000,00 dinara sa
obračunatim PDV-om
obezbeđena su Odlukom o
rebalansu budžeta opštine
Inđija za 2021. godinu
(„Službeni list opštine
Inđija“, broj 12/21), na
poziciji 391 -Zgrade i
građevinski objekti –
izvođenje radova, konto
511399 – Kapitalno
održavanje ostalih
objekata. Opština Inđija
će preostala sredstva u
iznosu 405.560.702,41
dinara sa obračunatim PDVom planirati u svom
budžetu za 2022. godinu a
sredstva u iznosu
134.614,926,84 dinara sa
obračunatim PDV-om u
budžetu za 2023. godinu.

Службени лист општине Инђија

Izrada projektne dokumentacije za sportsku halu u
Beški
Izrada projektne dokumentacije na asfaltiranju
preostalih neasfaltiranih ulica po naseljenim mestima
opštine Inđija

4. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

605.979.691,04 Otvoreni postupak

3. kvartal

5.780.551,40 Otvoreni postupak

3. kvartal

1.666.666,67 Otvoreni postupak

2.617.500,00 Otvoreni postupak

Izvođenje radova na završetku sportske hale u Inđiji
(izgradnja antifiltracione zavese oko sportske hale,
završetak objekta sportske hale, izgradnja parternog
uređenja, izgradnja energo bloka za potrebe sportske
hale)
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na završetku
sportske hale u Inđiji i kompletiranje dokumentacije
za tehnički prijem

Razvojni projekti - izrada plana razvoja JLS
Sanacija i rekonstukcija planinarskog doma Kozarica
na Fruškoj Gori

-�
Postavljanje multifunkcionalne podloge na
sportskom terenu u Novim Karlovcima
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405
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1262/2019-II
Дана: 17.12.2019. год.
ИНЂИЈА

406
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1530/2019-II
Дана: 17.12.2019. 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, 21/19
и 25/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019III, Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-73/2019-II
и Анекса Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 402229/2019-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, 21/19
и 25/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019III, Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-73/2019-II
и Анекса Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 402229/2019-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 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 за:

- 398/165 трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 26.498,63 динара

- 398/165 трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од : 13.999,17 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“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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407
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1625/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

408
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1627/2019-II
Дана: 25.11. 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 Петанкуе клубу
„Бешка“ Бешка бр. 66-18/2019-III и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма Петанкуе
клубу „Бешка“ Бешка бр. 40-90/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17
и 95/18, 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 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, Петанкуе клубу
„Бешка“ Бешка 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:

- 398/280 трошкови куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 60.000,00 динара

- 398/285 трошкови котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 12.500,00 динара

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

2. Уплата средстава извршиће се на рачун
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.
-------------------------

Број 16, страна број 1173

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

409
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1930/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

410
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1711/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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)
и 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 Фудбалском клубу
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 66-6/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4031/2019-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
„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, Џудо клубу
„Безбедност“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 3.683,70
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

- 398/100 - трошкови котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 25.000,00 динара
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.
-------------------------

Број 16, страна број 1174

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

411
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1731/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

412
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1764/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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:

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, 21/19 и 25/19), 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, Карате клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/51 - трошкове осигурања учесника такмичења, у
износу од: 54.000,00 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
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: 15,638,30
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.
-------------------------

Број 16, страна број 1175

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

413
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1765/2019-II
Дана: 03.12 .2019. год.
ИНЂИЈА

414
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1833/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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 Фудбалском клубу
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 667/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-32/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину 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
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци 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:

РЕШЕЊЕ

- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 15,638,30
дин.

- 398/130 - трошкови котозације за учешће на такмичењу,
у износу од: 10.000,00 динара
- 398/131 - трошкови чланарине надлежним гранским
спортским савезима, у износу од: 20.000,00 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“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци у
Управи за трезор, број 840-25131763-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

415
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1850/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

416
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1919/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 „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“ 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:

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 у укупном
износу од 17.813,98 дин., и то:
- 398/41 - трошкови обезбеђења лекарске службе на
такмичењу, у износу од: 3.896,10 динара
- 398/44 - трошкови дневница спортиста и спортских
стручњака, у износу од: 13.917,88 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савезу за
школски спорт ИН“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18303763-54.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину 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.
-------------------------
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417
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1920/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

418
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1922/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 „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“ 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

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, Карате клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства за:

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

- 398/48 - трошкове куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 53.980,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савезу за
школски спорт ИН“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18303763-54.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

Број 16, страна број 1178

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

419
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1925/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

420
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1926/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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) 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:

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
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 667/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-32/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

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:

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
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци одобравају
се средства за:

- 398/117 трошкови потрошње ел.енергије, у износу од:
4.875,38 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.
-------------------------

- 398/133 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 25.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци у
Управи за трезор, број 840-25131763-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 16, страна број 1179

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

421
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1928/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

422
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1929/2019-II
Дана:10.12.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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: 3.683,70
динара

- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 3.678,50
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“.

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 16, страна број 1180

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

423
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1932/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

424
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1933/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 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 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, 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, 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.
-------------------------

Број 16, страна број 1181

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

425
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1935/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

426
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1936/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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:

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
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 667/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-32/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019.годину 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.
-------------------------

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
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци одобравају
се средства за:
- 398/129 - трошкови исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 72.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци у
Управи за трезор, број 840-25131763-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 16, страна број 1182

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

427
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1938/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

428
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1949/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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, 21/19
и 25/19), 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:

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
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:
- 398/267 трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 163.400,00
динара
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.
-------------------------

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:
- 398/127 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 25.000,00 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.
-------------------------

Број 16, страна број 1183

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

429
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1950/2019-II
Дана: 25.11.2019. година.
ИНЂИЈА

430
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1951/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 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:

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, 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.
-------------------------

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

Број 16, страна број 1184
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431
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1955/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

432
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1957/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 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
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. 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:
- 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.
-------------------------

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 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.
-------------------------
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433
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1959/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

434
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1962/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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. 4068/2019-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, 21/19 и 25/19), 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.год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019.год, 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:
- 398/253 трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 17.000,00 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.
-------------------------

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: 5.105,30
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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435
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1963/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

436
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1964/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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, 21/19 и 25/19), 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: 5.662,10
динара

- 398/231 - трошкови путовања (превоз и смештај) за
спортисте и спортске стручњаке, у износу од: 5.662,10
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“.

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.
-------------------------
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437
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1965/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

438
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1967/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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.
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

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:

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: 3.683,70
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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

- 398/277 - трошкове исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 63.000,00 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“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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439
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1968/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

440
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1969/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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.
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, 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
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:
- 398/279 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 37.500,00 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“.
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, Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства у укупном
износу од 41.193,60 дин., и то за:
- 398/139 – трошкови путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 11.060,00 динара
- 398/141 – трошкови исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 9.000,00 динара
- 398/144 – трошкови финансијских услуга (банкарске,
књиговодствене, услуге нотара), у износу од: 1.133,60
динара
- 398/147 – трошкови котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 20.000,00 динара
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.
-------------------------

Број 16, страна број 1189
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441
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1970/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

442
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1971/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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 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, 21/19
и 25/19), 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, 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, Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија одобравају се средства, и то:

- 398/259 трошкови котизације Савезу Спортова
Општине Инђија у износу од: 25.000,00 динара

- 398/37 - трошкови путовања (превоз) за друга лица која
непосредно учествују реализацији програма, у износу
од: 9.564,84 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.
-------------------------

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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443
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1974/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

444
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1977/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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,
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.
год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19
и 21/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Удружењу
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин бр. 6640/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма Удружењу спортских риболоваца
„Дунавац“ Крчедин бр. 40-53/2019-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:
- 398/47 - трошкове путовања (превоз) за спортисте,
спортске стручњаке и друга лица која непосредно
учествују у рализацији прогама, у износу од: 23.319,75
дин.

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 „Дунавац“ Крчедин одобравају
се средства за:
- 398/246 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 15.000,00 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“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин, у Управи за
трезор, број 840-21822763-49.
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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Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

445
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1978/2019-II
Дана: 17.12.2019. год.
ИНЂИЈА

446
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1979/2019-II
Дана: 17.12.2019. 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, 21/19
и 25/19), 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.год.
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 21/19
и 25/19), 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:

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:
- 398/72 трошкове путовања (превоз) за спортисте,
спортске стручњаке и друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма, у износу од: 3.963,00
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,. Железничком
шаховском клубу „Слога“ Инђија одобравају се средства,
и то за:
- 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.
-------------------------
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447
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1980/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

448
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1988/2019-II
Дана:17.12.2019. 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.
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, 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, 21/19
и 25/19), Решења о одобравању Годишњег програма
и утврђивања средстава за реализацију Женском
рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-35/2019III, Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-73/2019-II
и Анекса уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 402229/2019-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:
- 398/227 трошкови штампања публикација и материјала,
у износу од: 10.000,00 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.
-------------------------

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 за:
- 398/165 трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 86.585,01 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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449
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1990/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
ИНЂИЈА

450
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1991/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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 и72/19) 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:

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, Стонотениском
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:

- 398/152 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 10.000,00 динара

- 398/149 - трошкове куповне спортске опреме и
реквизита, у износу од: 22.500,00 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“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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451
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2001/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

452
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2004/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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, 21/19
и 25/19), 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“
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, Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија одобравају се средства у укупном
износу од 61.296,51 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, Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија одобравају се средства, и то за:

- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и
спортске стручњаке, у износу од: 35.096,51 динара
- 398/104 - трошкове котизације за учешће на такмичењу,
у износу од: 1.200,00 динара
- 398/106 - трошкове котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 25.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 398/143 – трошкови закупа, у износу од: 9.000,00
динара
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.
-------------------------

Број 16, страна број 1195

Службени лист општине Инђија

453
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2005/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
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) и Одлике
о ребалансу 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 Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
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, Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија одобравају се
средства за:
- 398/189 трошкове чланарине надлежним националним
спортским савезима, у износу од: 30.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Четвртак 21. октобар 2021.

454
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2008/2019-II
Дана: 25.11.2019. 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) и Одлике
о ребалансу 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 Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
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, Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија одобравају се
средства за:
- 398/192 индиректни трошкови, у износу од: 3.405,34
динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 16, страна број 1196

Службени лист општине Инђија

455
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2009/2019-II
Дана: 25.11.2019. год.
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 Одлике
о ребалансу 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 Oпштинском фудбалском
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ

Четвртак 21. октобар 2021.

456
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2015/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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, 21/19
и 25/19), 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

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, Oпштинском
фудбалском савезу „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, Женском рукометном
клубу „Железничар“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/191 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 12.500,00 динара

- 398/176 - трошкови котизације Савезу спортова
општине Инђија, у износу од: 75.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Oпштинском
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

Број 16, страна број 1197

Службени лист општине Инђија

Четвртак 21. октобар 2021.

457
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2016/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

458
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2019/2019-II
Дана: 03.12.2019. 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, 21/19
и 25/19), 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. 05/19,
15/19, 21/19 и 25/19), 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. 4068/2019-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, Taekwon-do клубу
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

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

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

- 398/257 трошкове чланарине надлежним националним
гранским савезима, у износу од: 35.000,00 динара

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

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 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.
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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459
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2020/2019-II
Дана: 03.12.2019. год.
ИНЂИЈА

460
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2021/2019-II
Дана: 10.12.2019. 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, 21/19 и 25/19), 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. 4068/2019-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)
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. (5/19,
15/19, 21/19 и 25/19), 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:

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:
- 398/254 трошкове куповине спортске опреме и
реквизита, у износу од: 141.120,00 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, Шах клубу „Хајдук
1973“ Бешка одобравају се средства, и то за:
- 398/157 трошкове котизације Савезу спортова општине
Инђија, у износу од: 5.000,00 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.
-------------------------

Број 16, страна број 1199

Службени лист општине Инђија

461
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-2022/2019-II
Дана: 10.12.2019. 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, 21/19
и 25/19), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Удружењу женског
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 66-12/2019-III и Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
Удружења женског фудбала „Инђија“ Инђија бр. 4047/2019-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 женског
фудбала „Инђија“ Инђија одобравају се средства за:
- 398/93 трошкови исхране за време припрема и
такмичења, у износу од: 9.500,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
женског фудбала „Инђија“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-22226763-64.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Четвртак 21. октобар 2021.
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