
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 564
 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 -  
др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. 
закон, 87/18, 23/19 и 128/20), на предлог Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Инђија,
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној 23.12.2021. године, доноси

ПРОГРАМ
ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Програмом за рад Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Инђија за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности 
у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска 
средства и одговорни субјекти за спровођење истих, 
предвиђени законским и подзаконским прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 2.
 У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, средства за 
реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2022. годину у висини од 27.840.000,00 
динара, од чега 13.920.000,00 динара од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, 13.920.000,00 динара из буџета јединице 
локалне самоуправе, и биће усмерена за спровођење 
мера и активности у оквиру кључних области рада које 
представљају саставни део овог Програма.

Члан 3.
 Коришћење наведених средстава из члана 2. 
овог програма биће засновано на принципу финансирања 
програмских задатака из реалних извора и у динамици 
која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним  

 
 
 
приоритетима Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Инђија, до нивоа реализованих прихода.

Члан 4.
 Уколико се приходи не остваре у планираном 
износу, планиране активности реализују се према 
степену приоритета које одреди Савет за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Инђија.

Члан 5.
 У складу са чланом 9. став 2. тачка 15. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. 
Правилника о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник 
РС”, бр. 8/20), овај програм координатор доставља 
Агенцији на сагласност путем ИСА апликације.

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА 
СРЕДСТАВА

Члан 6.
 Средства за реализацију дефинисана у члану 2. 
овог програма, сходно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. 
закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 
87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) и Правилника о раду 
савета за координацију послова безбедности саобраћаја 
на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 8/20), 
користиће се за мере и активности описане у табелама. 
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
 Овај програм објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 344-176/2021-III
Дана: 24.12.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

 565
 На основу члана 104. став 1. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19), 
члана 9. став 1. и 2. и члана 10. став 2. Одлуке о начину и 
поступку организовања јавне расправе („Службени лист 
општине Инђија“, број 15/19), по предлогу Општинске 
управе општине Инђије, Одељења за општу управу,
 Општинско веће на седници одржаној 
16.11.2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

1. Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, 
стручној јавности, са територије општине Инђија, за 
учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени 
Одлуке о локалним административним таксама која ће 
се одржати од 22.новембра 2021.године до 06. децембра 
2021. године.
2. Утврђује се Програм спровођења јавне расправе 
о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним 
административним таксама, а која је саставни део овог 
Закључка.
3. Овај Закључак, ради реализације, доставити 
Општинској управи општине Инђија, Одељењу за 
општу управу.
4. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 434-4/2021-III
Дана: 16.11.2021. године
Инђија

Председавајући
Председник општине,

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

 566
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 
11/18),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 16.11.2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Општинског фудбалског 
савеза Инђија из Инђије, број 40-1592/2021-III којим се 
тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром да 
исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1674/2021-III
Дана: 16.11.2021. године
Инђија

Председавајући
Председник општине,

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

 567
 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 16.11.2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. У циљу реализације дела Програма за рад Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја 
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради 
спровођења превентивно-промотивних активности из 
области безбедности саобраћаја, опрема и то:
  1) жута ротациона светла (358 комада),
   2) ретрорефлектујуће самолепљиве траке за означавање 
габарита возила (1950 метара), даје се на трајно 
коришћење, без накнаде, власницима пољопривредних 
машина на територији општине Инђија, и то по једно 
жуто ротационо светло и 5,4м ретрорефлектујуће 
самолепљиве траке за означавање габарита возила.
2. За реализацију овог Закључка задужује се Савет 
за координацију послова безбедности саобраћаја на 
подручју општине Инђија.
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3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-78/2021-III 
Дана: 16.11.2021. године
Инђија

Председавајући
Председник општине,

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

 568
 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 16.11.2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ

1. Ради техничког опремања и побољшавања услова 
рада саобраћајне полиције Полицијске станице Инђија, 
а све у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Инђија, преноси се 
опрема у јавној својини општине Инђија, Министарству 
унутрашњих послова, Полицијска управа Сремска 
Митровица, Полицијска станица Инђија, трајно и без 
накнаде и то:
1) алкометри (5 комплета),
2) комплет за вршење увиђаја (2 комплета),
3) дрога тест 5000 – 1 комплет (1 анализатор, 1 мобилни 
штампач, 1 тастатура, 1 торба за ношење и 80 тест 
касета).

2. За реализацију овог Закључка задужује се Општинска 
Управа – Одељење за општу управу.
3. Овлашћује се Председник општине, да потпише 
уговор о преносу опреме из тачке 1. овог закључка, 
Министартсву унутрашњих послова, Полицијска управа 
Сремска Митровица, Полицијска станица Инђија, трајно 
и без накнаде.
4. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-79/2021-III
Дана: 16.11.2021. године
Инђија

Председавајући
Председник општине,

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

 569
 На основу члана 104. став 1. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19), 
члана 9. став 1. и 2. и члана 10. став 2. Одлуке о начину и 
поступку организовања јавне расправе („Службени лист 
општине Инђија“, број 15/19), по предлогу Општинске 
управе општине Инђије, Одељења за финанасије,
 Општинско веће на седници одржаној 
23.11.2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА 

КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПРОЈЕКАТА

1. Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, 
стручној јавности, са територије општине Инђија, за 
учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2022. годину, у делу планирања 
капиталних и других инвестиционих пројеката која ће 
се одржати од 29. новембра 2021.године до 13. децембра 
2021. године.
2. Утврђује се Програм спровођења јавне расправе о 
Нацрту Одлуке о буџету општине Инђија за 2022. годину 
у делу планирања капиталних и других инвестиционих 
пројеката, а која је саставни део овог Закључка.
3. Овај Закључак ради реализације, доставити 
Општинској управи општине Инђија, Одељењу за 
финансије.
4. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1704/2021-III
Дана: 23.11.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

 570
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 
11/18),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 3. децембра 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Kуглашког клуба 
„Железничар“ из Инђије, број 40-1658/2021-III којим се 
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тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром да 
исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1778/2021-III
Дана: 3.12.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

 571
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 5/19) и члана 38. став 3. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 
11/18),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 3. децембра 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Кошаркашког клуба 
Железничар из Инђије, број 40-1706/2021-III којим се 
тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром да 
исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1781/2021-III
Дана: 3.12.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

 572
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 05/2019) и члана 38. став 3. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 3. децембра 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Женског рукометног клуба 
„Железничар“ из Инђије, број 40-1747/2021-III којим се 
тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром да 
исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1782/2021-III
Дана: 3.12.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

 573
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 05/2019) и члана 38. став 3. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 3. децембра 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Рукометног клуба „Инђија“ 
из Инђије, број 40-1754/2021-III којим се тражи 
одобрење за измену годишњег програма у погледу 
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром 
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка.
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II
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 40-1783/2021-III
Дана: 3.12.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

 574
 На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
5/19) и члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општине Инђија“, бр. 25/20),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 15.12.2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I
 Под покровитељством општине Инђија, а у 
циљу обележавања новогодишњих и божићних празника, 
у Инђији, на Тргу Слободе, простору испред Тржног 
центра Слобода, отвара се клизалиште са природним 
ледом у периоду од 17. децембра 2021. године до 01. 
фебруара 2022. године.

II
 Клизалиштe је доступно за коришћење сваки 
дан у времену од 10.00 до 22.00 часова, у складу са актом 
Владе којим се одређују мере за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19.
 Изменом акта Владе из става 1. ове тачке, време 
коришћења клизалиште усклађиваће се према утврђеним 
мерама, а без посебног Закључка Општинског већа.

III
 Цена коришћења клизалишта за 60 минута са 
изнајмљивањем клизаљки, износи 100,00 динара са 
ПДВ.

IV
 Поверава се Установи „Спортски центар“ 
Инђија, организација и продаја појединачних карата за 
коришћење клизалишта.

V
 Износ средстава остварен од продаје карата, 
користиће се за измирење неопходних трошкова 
насталих око организације и продаје карата.

VI
 Обавезује се Установа „Спортски центар“ 
Инђија, да у року од пет дана од дана затварања 
клизалишта, поднесе писани извештај Општинском 

већу општине Инђија, о висини средстава остварених 
продајом карата и начину коришћења истих.

VII
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 06-204/2021-III-1 
Дана: 15.12.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 575
 На основу члана 5. Одлуке о приступању 
изради Локалног плана управљања отпадом на 
територији општине Инђија за период 2022-2031. године 
(„Службени лист општине Инђија“, број 18/2021) и 
члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
 Председник општине Инђија, дана 20.12. 2021 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ 
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 
ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

1. Образује се Радна група за припрему Локалног плана 
управљања отпадом на територији општине Инђија за 
период 2022-2031. године (у даљем тексту: Радна група). 
2. У Радну групу именују се:
1) за председника:
- Јелена Дукић, струк. инж. заштите животне средине-
специјалиста, саветник на пословима заштите животне 
средине у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија,
2) за земника председника:
- Новица Темуновић, дипл. инж. пољопривреде, 
контролор у Јавном предузећу за сакупљање и одлагање 
отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија,
3) за чланове:
- Горан Глигорић, дипл. инж. механизације, руководилац 
службе за управљање комуналним отпадом и одржавањем 
опреме и механизације у Јавном комуналном предузећу 
“Комуналац” Инђија,
- Зденко Гајић, спец.др мед.-епидемиологије, 
епидемиолог у Дому здравља „Др Милорад Мика 
Павловић,
- Златко Милићевић, дипл.просторни планер, инспектор 
за заштиту животне средине у Одељењу за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Инђија,
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- Љубица Галчић, дипл. ецц, шеф одсека за трезор у 
Одељењу за финансије Општинске управе општине 
Инђија, члан Радне групе,
- Оливера Мочевић, дипл.правник, просветни инспектор 
у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе 
општине Инђија, члан Радне групе,
- Јованка Шовљански, економски техничар, законски 
заступник удружења „Гороцвет“ Инђија.
3. Задатак Радне групе је да: 
1) дефинише регулативни оквир припреме Плана; 
2) прикупи и обради основне информације о територији, 
садржајима и становништву општине; 
3) прикупи и обради податке о економским активностима 
у општини;
4) прикупи податке и изврши анализу постојећег 
институционалног оквира управљања отпадом у 
општини;
5) прикупи и обради податке о постојећем начину 
сакупљања, транспорта и одлагања отпада;
6) прикупи и обради податке о постојећим количинама и 
врстама отпада који се сакупљају;
7) прикупи и обради податке о развијености селекције и 
рециклаже отпада у општини;
8) на основу истраженог стања дефинише специфичне 
циљеве Локалног плана управљања отпадом и прецизира 
садржај тог Плана;
9) анализира стање, прогнозира развој ситуације, испита 
варијантна решења и дефинише најбоље опције за 
поступање у појединим аспектима управљања отпадом;
10) на основу свих претходних активности елаборира 
планске поставке у области управљања отпадом 
укључујући и стратегију имплементације локалног 
плана управљања отпадом;
11) припреми Акциони план реализације Локалног 
плана управљања отпадом укључујући, уз динамику 
реализације и носиоце односно одговорне за поједине 
активности.
4. За свој рад председник, заменик председника и 
чланови Радне групе немају право на накнаду. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-289/2021-II
Дана: 20.12.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

576
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2198/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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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577
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2199/2019-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 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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.

-------------------------

578
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2200/2019-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, 21/19 
и 25/19), 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. 40-
91/2018-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/276 - трошкове куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 59.997,60 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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579
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2201/2019-II
Дана: 17.12.2019. год. 
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 
15/19, 21/19 и 25/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-24/2019-II, Анкеса 1Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-II 
и Анкеса 2 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/2 трошкови куповине спортске опреме и реквизита, 
у износу од: 230.000,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

580
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2202/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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, и то за:

- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од: 12.582,70 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.

-------------------------
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581
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2205/2019-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) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-17/2019-III и Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Фудбалском клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-52/2019-
II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 
„Железничар“ Инђија одобравају се средства, и то за за:

- 398/138 - трошкови котизације Савезу спортова 
општине Инђија, у износу од: 30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18164763-51.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

582
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2210/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 4.453,70 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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583
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2211/2019-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“ 
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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/46 - трошкови котизације за организацију 
такмичења, у износу од: 40.000,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

584
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 2220/2019-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. 05/19, 15/19, 
21/19 и 25/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/160 - трошкови здравствених прегледа спортиста 
и медицинска едукација, у износу од: 17.000,00 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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2221/2019-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 „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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/38 - трошкови исхране за време припрема и 
такмичења, у износу од: 25.200,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

586
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2222/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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 „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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија одобравају се средства, и то:

- 398/44 - трошкови дневница спортиста и спортских 
стручњака, у износу од: 7.792,21 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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587
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2223/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-
35/2019-III, Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-
73/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма ЖРК „Железничар“ 
Инђија бр. 40-2229/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/173 - трошкови чланарине надлежним националним 
гранским савезима, у износу од: 24.300,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

588
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2233/2019-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) и Одлике 
о ребалансу 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 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 3.592,68 
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.

-------------------------
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589
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2234/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Одбојкашком клубу „Младост 1979“ Инђија бр. 66-
32/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-75/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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, Одбојкашком клубу 
„Младост 1979“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/261 - трошкови куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 53.200,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Одбојкашког 
клуба „Младост 1979“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

590
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2236/2019-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 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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Taekwon-do клубу 
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/200 - трошкове котизације, у износу од: 34.000,00 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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591
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2238/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/53 - трошкови штампања публикација и материјала 
у износу од: 6.600,00 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.

-------------------------

592
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2239/2019-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 „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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/43 - трошкови набавке пехара, медаља, диолома и 
сл., у износу од: 14.994,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2240/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 
25/19, 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија одобравају се средства, и то:

- 398/44 - трошкови дневница спортиста и спортских 
стручњака, у износу од: 32.467,53 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.

-------------------------

594
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2247/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Клубу 
малог фудбала „Индианс 2013“ Инђија бр. 66-4/2019-III, 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-30/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40-
2224/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инђија одобравају се средства 
за:

- 398/69 трошкове исхране за време припрема и 
такмичења, у износу од: 106.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инђија у Управи за трезор, 
број 840-19218763-57.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------



Број 19, страна број  1451                           Службени лист општине Инђија                           Среда 29. децембар 2021.

595
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2248/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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“ 
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, 
25/19, 29/19), Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Куглашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-42/2019-III, Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-44/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-2228/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 59.398,00 дин., и то за:

- 398/139 – трошкови путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од: 8.400,00 динара
- 398/140 – трошкови куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 41.998,00 динара
- 398/141 – трошкови исхране за време припрема и 
такмичења, 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.

-------------------------

596
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2249/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалском клубу „Слога“ Марадик бр. 66-16/2019-III, 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Фудбалском клубу „Слога“ Марадик бр. 40-
37/2019-II, Анекса 1 Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик бр. 40-2225/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 
„Слога“ Марадик одобравају се средства за:

- 398/118 трошкове исхране за време припрема и 
такмичења, у износу од: 27.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик у Управи за трезор, број  
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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597
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2250/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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 и 15/19, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалском клубу „Слога“ Марадик бр. 66-16/2019-III, 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Фудбалском клубу „Слога“ Марадик бр. 40-
37/2019-II и Анекс 1Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик бр. 40-2225/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 
„Слога“ Марадик одобравају се средства за:

- 398/122 трошкове котизације Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од: 25.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик у Управи за трезор, број  
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

598
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2251/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Клубу 
стрелаца „Јециница“ Инђија бр. 66-41/2019-III, Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Клубу стрелаца „Јециница“ Инђија бр. 40-67/2019-II и 
Анекса 1 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Клубу стрелаца „Јециница“ Инђија 
бр. 40-2227/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 стрелаца 
„Јециница“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/203 трошкове куповине основне спортске опреме 
и реквизита (спортско оружје), у износу од: 112.723,00 
динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубу 
стрелаца „Јединица“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-22611763-43.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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599
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2252/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-
35/2019-III, 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. 40-2229/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 104.810,98 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.

-------------------------

600
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2254/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-
35/2019-III, 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. 40-2229/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 121.946,34 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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601
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2255/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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, и то за:

- 398/102 - трошкове путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од: 18.837,47 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.

-------------------------

602
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2258/2019-II
Дана: 24.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија бр. 66-34/2019-III, 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија бр. 40-
72/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Одбојкашком клубу 
„Инђија“ Инђија бр. 40-2230/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о реблансу 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, Одбојкашком клубу 
„Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/216 трошкови исхране за време припрема и 
такмичења, у износу од: 154.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба «Инђија» у Управи за трезор, број  
840-22730763-03.
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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603
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2259/2019-II
Дана: 25.12.2019. година
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 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, 
25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 66-24/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-46/2019-II 
и Анкеса Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија 
бр. 40-1683/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/32 трошкови зарада лица запослених на реализацији 
програма у износу од: 131.502,56 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

604
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2263/2019-II
Дана:24.12. 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, 
108/13,142/2014 ,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 - пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија бр. 9/2013,7/18 и 5/19 ) и 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. 5/19,15/19,21/19,25/19 и 
29/19), и Уговора о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из 
Инђије број 40-948/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019. годину и Одлукама о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019. годину, Раздео V Функција 
820 – Услуге културе , Програм 13- Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 385 – Субвенције предузећима – Пројекат 1- 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства:

- 385/2 трошкови техничке реализације активности( 
техничко опремање простора за извођење програмских 
активности, расвета, озвучење) у износу од 48.000,00 
динара

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ ЦЕНТРА ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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605
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2264/2019-II
Дана: 24.12. 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, 
108/13,142/2014 ,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 - пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија бр. 9/2013,7/18 и 5/19 ) и 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. 5/19,15/19,21/19,25/19 и 
29/19), и Уговора о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из 
Инђије број 40-948/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019. годину и Одлукама о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019. годину, Раздео V Функција 
820 – Услуге културе , Програм 13- Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 385 – Субвенције предузећима – Пројекат 1- 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства:

- 385/1 трошкови организације и продукције програмских 
активности током 2019. године у износу од 134.000,00 
динара

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ ЦЕНТРА ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

606
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2266/2019-II
Дана: 25.12.2019. година.
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 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, 
21/19, 25/19 и 29/19), 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. 40-38/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Полет“ Нови Карловци одобравају се средства за:

- 398/113 трошкови котизације за учешће н аакмичењу, у 
износу од: 25.000,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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607
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2267/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 
25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Фудбалском 
клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 
66-7/2019-III, Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки 
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-32/2019-II и 
Анкеса 1 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Фудбалском клубу „Чортановачки 
Спорт Клуб 1939“ Чортановци бр. 40-1998/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 57.000,00 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.

-------------------------

608
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2268/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалском клубу „Хајдук“ Бешка бр. 66-15/2019-III, 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Фудбалском клубу „Хајдук“ Бешка бр. 40-
36/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Фудбалском клубу 
„Хајдук“ Бешка бр. 40-1996/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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, и то за:

- 398/182 трошкове котизације за учешће на такмичењу, 
у износу од: 13.500,00 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.

-------------------------
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609
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2269/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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) и 
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
год („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 
21/19, 25/19 и 29/19), 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. 40-38/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/117 трошкови потрошње ел.енергије и гаса, у 
износу од: 11.377,63 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.

-------------------------

610
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2273/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија одобравају се средства, и то:

- 398/37 - трошкови путовања (превоз) за друга лица која 
непосредно учествују реализацији програма, у износу 
од: 8.894,40 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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611
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2274/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/256 трошкови штампања публикација и материјала, 
у износу од: 32.400,00 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.

-------------------------

612
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2275/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 
25/19, 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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, и то за:

- 398/269 трошкове исхране за време припрема и 
такмичења у износу од: 113.000,00 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.

-------------------------
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613
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2276/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 152.736,61 
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.

-------------------------

614
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2277/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Taekwon-do клубу 
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/200 - трошкове котизације, у износу од: 12.000,00 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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615
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2278/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Taekwon-do клубу 
„Tae kwon do klub Elit“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/200 - трошкове котизације, у износу од: 25.000,00 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

616
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2280/2019-II
Дана: 25.12.2019. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-24/2019-II, Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-II 
и Анекса 2 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/19 трошкови новогодишњих пакетића, у износу од: 
37.375,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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617
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2281/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), 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:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/153 - индиректни трошкови програма (трошкови 
комуналних услуга, птт трошкови, интернет, набавка 
канцеларијског материјала), у износу од: 8.139,31 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор, број  
840-18835763-92.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

618
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2306/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-
35/2019-III, Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-
73/2019-II и Анкеса 1 Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма ЖРК „Железничар“ 
Инђија бр. 40-2229/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/171 - трошкови финансијских услуга (банкарске,
књиговодствене,услуге нотара) у износу од: 21.680,00 
динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------



Број 19, страна број  1463                           Службени лист општине Инђија                           Среда 29. децембар 2021.

619
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2307/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-
35/2019-III, 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. 40-2229/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 60.200,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19832763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

620
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2317/2019-II
Дана: 26.12.2019. година
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-24/2019-II, Анекса Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-
II и Анекса Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/1 трошкови путовања запослених и трошкови 
путовања службеним возилом, у износу од: 8.998,00 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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621
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2318/2019-II
Дана: 26.12.2019. год.

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 21/19 
и 25/19), Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Дунав“ Нови Сланкамен бр. 66-10/2019-III и Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Фудбалском клубу „Дунав“ Нови Сланкамен бр. 40-
34/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 
„Дунав“ Нови Сланкамен одобравају се средства за:

-  398/67 - трошкови потрошње електричне енергије, у 
износу од: 1.694,08 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалском 
клубу „Дунав“ Нови Сланкамен у Управи за трезор, број 
840-18163763-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

622
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2320/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 
25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију „Савеза за спорт 
и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија бр. 66-
8/2019-III, Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-33/2019-II и Анкеса 1 Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-1997/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину. и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019. годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, „Савезу за спорт 
и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија 
одобравају се средства за:

- 398/91 – индиректне трошкови (комуналне услуге, 
набавка канцеларијског материјала, птт трошкови, 
банкарске услуге и др.), у износу од: 2.187,80 динара
  
2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ у Управи 
за трезор, број 840-19080763-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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623
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2321/2019-II
Дана: 26.12.2019. година
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 28/18), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-24/2019-II, Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-II 
и Анекса 2 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/13 трошкови зарада лица запослених на реализацији 
програма, у из износу од: 461.886,80 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

624
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2322/2019-II
Дана: 27.12.2019. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-24/2019-II, Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-1684/2019-II 
и Анекса 2 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/19 трошкови новогодишњих пакетића, у износу од: 
12.210,20 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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625
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2325/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Удружења спортских риболоваца „Барица“ Инђија 
бр. 66-13/2019-III, Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Удружења спортских 
риболоваца „Барица“ Инђија бр. 40-70/2019-II и Анкеса 
1 Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Удружења спортских риболоваца „Барица“ 
Инђија бр. 40-707/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Удружењу спортских 
риболоваца „Барица“ Инђија одобравају се средства:

- 398/210 трошкови школарине и стручно оспособљавање, 
котизације за учешће у стручном оспособљавању, у 
износу од: 21.000,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

626
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2326/2019-II
Дана: 27.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију Савезу 
спортова општине Инђија бр. 66-2/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза спортова општине Инђија бр. 40-24/2019-II, 
Анкеса 1 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Савеза спортова општине Инђија бр. 
40-1684/2019-II и Анкеса 2 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма Савеза спортова 
општине Инђија бр. 40-1995/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства за:

- 398/23 режијски трошкови, у износу од: 26.116,82 
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2327/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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) и Одлике о 
ребалансу општине Инђија за 2019.год. („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 21/19, 25/19 и 29/19), 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Oпштинском фудбалском 
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 
40-40/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 40-2226/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/187 трошкови куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 7.000,00 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.

-------------------------

628
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2328/2019-II
Дана: 25.12.2019. 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) и Одлике о 
ребалансу општине Инђија за 2019.год. („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/19, 15/19, 21/19, 25/19 и 29/19), 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Oпштинском фудбалском 
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 
40-40/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 40-2226/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/187 трошкови куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 17.000,00 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.

-------------------------
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629
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2344/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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) и Одлике о 
ребалансу општине Инђија за 2019.год(„Службени лист 
општине Инђија“ бр.5/19,15/19, 21/19, 25/19 и 29/19), 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Oпштинском фудбалском 
савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-23/2019-III, Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
Oпштинском фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 
40-40/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 40-2226/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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: 4.600,00 
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.

-------------------------

630
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2345/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 66-
6/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ 
Крчедин бр. 40-31/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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:

- 398/101 - трошкове потрошње ел.енергије, у износу од: 
2.344,06 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.

-------------------------
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631
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2350/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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“ 
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, 
25/19, 29/19), Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Куглашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 66-42/2019-III, Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-44/2019-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-2228/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

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 47.536,00 дин., и то за:

398/139 – трошкови путовања (превоз) за спортисте и 
спортске стручњаке, у износу од: 9.100,00 динара
398/140 – трошкови куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 7.636,00 динара
398/143 – трошкови закупа, у износу од: 30.800,00 
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.

-------------------------

632
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2352/2019-II
Дана: 26.12.2019. 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, 
21/19, 25/19 и 29/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Удружења спортских риболоваца „Барица“ Инђија 
бр. 66-13/2019-III, Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма Удружења спортских 
риболоваца „Барица“ Инђија бр. 40-70/2019-II и Анкеса 
1 Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Удружења спортских риболоваца „Барица“ 
Инђија бр. 40-707/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 398 – Дотације невладиним организацијама –  
спортске организације и спортисти, Удружењу спортских 
риболоваца „Барица“ Инђија одобравају се средства:

- 398/213 трошкови котизације Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од: 10.000,00 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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633
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2354/2019-II
Дана: 26.12. 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, 
108/13,142/2014 ,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 - пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија бр. 9/2013,7/18 и 5/19 ) и 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, 21/19,25/19 и 
29/19) и Уговора о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из 
Инђије број 40-948/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019. годину и Одлукама о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019. годину, Раздео V Функција 
820 – Услуге културе , Програм 13- Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 385 – Субвенције предузећима – Пројекат 1- 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства:

- 385/5 маркетинг и пропагандни трошкови ( плакати, 
флајери, сити лајт, рекламе) у износу од 39.360,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ ЦЕНТРА ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------

634
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2355/2019-II
Дана: 26.12. 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, 
108/13,142/2014 ,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 - пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија бр. 9/2013,7/18 и 5/19 ) и 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, 21/19,25/19 и 
29/19) и Уговора о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из 
Инђије број 40-948/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019. годину и Одлукама о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019. годину, Раздео V Функција 
820 – Услуге културе , Програм 13- Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 385 – Субвенције предузећима – Пројекат 1- 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства:

- 385/5 маркетинг и пропагандни трошкови (плакати, 
флајери, сити лајт, рекламе) у износу од 30.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ИТАКА 
АРТ ЦЕНТРА ДОО из Инђије број 840-9359763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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635
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-2361/2019-II
Дана: 27.12.2019. 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 Савезу спортова 
општине Инђија бр. 66-3/2019-III, Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма Савеза 
спортова општине Инђија бр. 40-25/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 400– Дотације невладиним организацијама –  
превоз спортиста, Савезу спортова општине Инђија 
одобравају се средства за:

- 400 - дотације невладиним организацијама-превоз 
спортиста у износу од: 643.926,30 динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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