
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 8
 На основу члана 31. став 2. Правилника о 
ближим критеријумима и начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 29/2017 и 11/2018), тачкe I подтачка 1. Решења о 
утврђивању организација у области спорта које су од 
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018-III 
од 25. jaнуара 2018. године и Решења Oпштинског већа о 
одобравању годишњих програма спортских организација 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. 
jaнуара 2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Савезу 
спортова општине Инђија из Инђије, са матичним бројем 
08156565, у износу од 21.892.000,00 динара (словима: 
двадесетједанмилионосамстодеведесетдвехиљаде-
динара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова 
општине Инђија отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по 
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском 
документацијом.

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу 
V Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима (функционална класификација 810 - 
Услуге рекреације и спорта, позиција 367, економска 
класификација 481 - Дотације невладиним 
организацијама - спортске организације и спортисти), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/2020).

 
 

IV
 Председник општине ће са Савезом спортова 
општине Инђија из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-16/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о 
ближим критеријумима и начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 29/2017 и 11/2018), тачкe I подтачка 1. Решења о 
утврђивању организација у области спорта које су од 
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018-III 
од 25. jaнуара 2018. године и Решења Oпштинског већа о 
одобравању годишњих програма спортских организација 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. 
jaнуара 2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију превоза спортиста у 2021. 
години, Савезу спортова општине Инђија из Инђије, са 
матичним бројем 08156565, у износу од 6.000.000,00 
динара (словима: шестмилионадинара).
 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова 
општине Инђија отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по 
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 369, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Савезом спортова 
општине Инђија закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија  

 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-17/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Клуб 
малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије, са матичним 
бројем: 28797095, у износу од 400.000,00 динара 
(словима: четиристoхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Клуба малог фудбала 
„Индианс - 2013“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19218763-57, по 
достављеном захтеву Клуба малог фудбала „Индианс - 
2013“ са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним  
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спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Клубом малог 
фудбала „Индианс - 2013“ закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-22/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Железничком шаховском клубу „СЛОГА“ из Инђије, 
са матичним бројем: 08578133, у износу од 300.000,00 
динара (словима: тристохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Железничког 
шаховског клуба „СЛОГА“ отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-
19546763-25, по достављеном захтеву Железничког 
шаховског клуба „СЛОГА“ са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Железничким 
шаховским клубом „СЛОГА“ закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-23/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Фудбалском 
клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, са матичним бројем: 
08147183, у износу од 1.200.000,00 динара (словима: јед
анмилиондвестохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Фрушкогорац“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19434763-17, по 
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Фрушкогорац“ 
са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 

организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Фрушкогорац“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-24/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ из 
Чортановаца, са матичним бројем: 28782632, у износу 
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од 1.400.000,00 динара (словима: једанмилиончетирист
охиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Фудбалског 
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ отворен код 
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна 
840-25131763-29, по достављеном захтеву Фудбалског 
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-25/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Савезу за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије, 
са матичним бројем: 08675732, у износу од 271.500,00 
динара (словима: двестоседамдесетједнахиљадапетсто-
динара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Савеза за спорт 
и рекреацију инвалида општине Инђија отворен код 
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна 
840-19080763-61, по достављеном захтеву Савеза 
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Савезом за спорт 
и рекреацију инвалида општине Инђија закључити 
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине  
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Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-26/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Атлетском 
клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним бројем: 
08140049, у износу од 1.560.000,00 динара (словима: 
једанмилионпетстошездесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Атлетског клуба 
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-19453763-53, по достављеном 
захтеву Атлетског клуба „Инђија“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу 
V Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 Подршка  

локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима (функционална класификација 810 -  
Услуге рекреације и спорта, позиција 367, економска 
класификација 481 - Дотације невладиним 
организацијама - спортске организације и спортисти), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Атлетским клубом 
„Инђија“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и члана 
32. Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за финансирање 
или суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 29/2017 и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-27/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена, са 
матичним бројем: 08144524, у износу од 1.400.000,00 
динара (словима: једанмилиончетиристохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Дунав“ отворен код Министарства финансија -Управе 
за трезор, број рачуна 840-18163763-44, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „Дунав“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Дунав“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-28/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Клубу 
дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ из Инђије, 
са матичним бројем: 08697701, у износу од 700.000,00 
динара (словима: седамстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Клуба дизача тегова и 
дисциплина снаге „КАМЕН“ отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-17922763-
06, по достављеном захтеву Клуба дизача тегова и 
дисциплина снаге „КАМЕН“ са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
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и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Клубом дизача 
тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ закључити 
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-29/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из 
Инђије, са матичним бројем: 28824980, у износу од 
300.000,00 динара (словима: тристохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун УДРУЖЕЊА 
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ отворен код 
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна 
840-22226763-64, по достављеном захтеву УДРУЖЕЊА 
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са УДРУЖЕЊЕМ 
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 



Број 2, страна број  108                             Службени лист општине Инђија                             Среда 10. фебруар 2021.

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-30/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
УДРУЖЕЊУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА БАРИЦА 
из Инђије, са матичним бројем: 28708025, у износу од 
500.000,00 динара (словима: петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских 
риболоваца БАРИЦА отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-27934763-
56, по достављеном захтеву удружења са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  

 
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Удружењем 
спортских риболоваца БАРИЦА из Инђије закључити 
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018).

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-31/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Стрељачком клубу „Младост“ из Инђије, са матичним 
бројем: 08140090, у износу од 1.500.000,00 динара 
(словима: једанмилионпетстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба 
„Младост“ отворен код Министарства финансија - 
Управе за трезор, број рачуна 840-18019763-06, по 
достављеном захтеву Стрељачког клуба „Младост“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Стрељачким клубом 
„Младост“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-32/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „Хајдук“ из Бешке, са матичним 
бројем: 08721009, у износу од 2.500.000,00 динара 
(словима: двамилионапетстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Хајдук“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-18108763-47, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „Хајдук“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
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Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Хајдук“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-33/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „СЛОГА“ из Марадика, са матичним 
бројем: 08137218, у износу од 1.200.000,00 динара 
(словима: једанмилиондвестохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„СЛОГА“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-19864763-20, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „СЛОГА“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„СЛОГА“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-34/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Фудбалском 
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем: 
08139938, у износу од 2.500.000,00 динара (словима: 
двамилионапетстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Железничар“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-18164763-51, по 
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Железничар“ 
са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  

 
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским 
клубом „Железничар“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-35/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Петанкуе 
клубу „Бешка“ из Бешке, са матичним бројем: 
28800134, у износу од 500.000,00 динара (словима: 
петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Петанкуе клуба 
„Бешка“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-21821763-42, по достављеном 
захтеву Петанкуе клуба „Бешка“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Петанкуе клубом 
„Бешка“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-36/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „ПОЛЕТ“ из Нових Карловаца, са 
матичним бројем: 08142572, у износу од 1.600.000,00 
динара (словима: једанмилионшестстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„ПОЛЕТ“ отворен код Министарства финансија - 
Управе за трезор, број рачуна 840-19006763-28, по 
достављеном захтеву Фудбалског клуба „ПОЛЕТ“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
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Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„ПОЛЕТ“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018).

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-37/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Карате 
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем: 

08140472, у износу од 1.900.000,00 динара (словима: 
једанмилиондеветстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Карате клуба 
„Железничар“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-18302763-47, по 
достављеном захтеву Карате клуба „Железничар“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Карате клубом 
„Железничар“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-38/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Шах 
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке, са матичним бројем: 
28786727, у износу од 150.000,00 динара (словима: 
стопедесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Шах клуба 
„Хајдук-1973“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19456763-74, по 
достављеном захтеву Шах клуба „Хајдук-1973“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Шах клубом 
„Хајдук-1973“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-39/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Савезу 
за школски спорт ИН из Инђије, са матичним бројем: 
28799543, у износу од 1.000.000,00 динара (словима: 
једанмилиондинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Савеза за школски 
спорт ИН отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-18303763-54, по достављеном 
захтеву Савеза за школски спорт ИН са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
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Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Савезом за школски 
спорт ИН закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-40/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Општинском фудбалском савезу Инђија из Инђије, са 

матичним бројем: 08148520, у износу од 4.000.000,00 
динара (словима: четиримилионадинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Општинског 
фудбалског савеза Инђија отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-
19742763-39, по достављеном захтеву Општинског 
фудбалског савеза Инђија са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Општинским 
фудбалским савезом Инђија закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-41/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о 
ближим критеријумима и начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 29/2017 и 11/2018), тачкe I подтачка 1. Решења о 
утврђивању организација у области спорта које су од 
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018-III 
од 25. jaнуара 2018. године и Решења Oпштинског већа о 
одобравању годишњих програма спортских организација 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. 
jaнуара 2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним 
бројем 08145130, у износу од 34.000.000,00 динара 
(словима: тридесетчетиримилионадинара).
 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-18404763-82, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „Инђија“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Инђија“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 

(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-18/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из Инђије, 
са матичним бројем: 08160554, у износу од 400.000,00 
динара (словима: четиристохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Планинарског 
клуба „Железничар-Инђија“ отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-
17987763-73, по достављеном захтеву Планинарског 
клуба „Железничар-Инђија“ са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,  
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Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Планинарским 
клубом „Железничар-Инђија“ закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-42/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Фудбалском клубу „Борац“ из Јарковаца, са матичним 
бројем: 08143846, у износу од 1.000.000,00 динара 
(словима: једанмилиондинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Борац“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-21237763-28, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „Борац“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Борац“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-43/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Стонотениском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним 
бројем: 08842060, у износу од 500.000,00 динара 
(словима: петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Стонотениског клуба 
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-18835763-92, по достављеном 
захтеву Стонотениског клуба „Инђија“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  

Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Стонотениским 
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-44/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 34
 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Клубу 
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије, са матичним 
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бројем: 08858241, у износу од 2.000.000,00 динара 
(словима: двамилионадинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Клуба америчког 
фудбала „Инђија“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19783763-35, по 
достављеном захтеву Клуба америчког фудбала „Инђија“ 
са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Клубом америчког 
фудбала „Инђија“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-45/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 35
 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. jaнуара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним 
бројем: 08147906, у износу од 6.200.000,00 динара 
(словима: шестмилионадвестохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Рукометног клуба 
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-19139763-86, по достављеном 
захтеву Рукометног клуба „Инђија“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Рукометним клубом 
„Инђија“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-19/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Taekwon-
do клубу „Tae kwon do Elit” из Инђије, са матичним 
бројем: 08684839, у износу од 2.200.000,00 динара 
(словима: двамилионадвестохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Taekwon-do клуба 
„Tae kwon do Elit” отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19241763-24, по 
достављеном захтеву Taekwon-do клуба „Tae kwon do 
Elit” са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  

Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Taekwon-do клубом 
„Tae kwon do Elit” закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-46/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Кошаркашком клубу Железничар из Инђије, са 
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матичним бројем: 08140022, у износу од 3.500.000,00 
динара (словима: тримилионапетстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Кошаркашког клуба 
Железничар отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19459763-95 по 
достављеном захтеву Кошаркашког клуба Железничар 
са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Кошаркашким 
клубом Железничар закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-47/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Одбојкашком клубу „Младост 1979“ из Инђије, са 
матичним бројем: 08130647, у износу од 250.000,00 
динара (словима: двестопедесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба 
„Младост 1979“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19689763-56, по 
достављеном захтеву Одбојкашког клуба „Младост 
1979“ са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Одбојкашким 
клубом „Младост 1979“ закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-48/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Џудо 
клубу „Безбедност“ из Инђије, са матичним бројем: 
08923027, у износу од 871.000,00 динара (словима: осам
стоседамдесетједнахиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Џудо клуба 
„Безбедност“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-19616763-30, по 
достављеном захтеву Џудо клуба „Безбедност“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  

Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Џудо клубом 
„Безбедност“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-49/2021-III 
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. jaнуара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Одбојкашком клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним 
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бројем: 08630976, у износу од 7.000.000,00 динара 
(словима: седаммилионадинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба 
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-22730763-03, по достављеном 
захтеву Одбојкашког клуба „Инђија“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Одбојкашким 
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-21/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. jaнуара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
jaнуара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Женском 
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним 
бројем: 28795203, у износу од 10.000.000,00 динара 
(словима: десетмилионадинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Женског рукометног 
клуба „Железничар“ отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-19832763-
87, по достављеном захтеву Женског рукометног 
клуба „Железничар“ са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Женским 
рукометним клубом „Железничар“ закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-20/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и 
утврђују средства за реализацију истог у 2021. 
години, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР 
СТАР БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем: 
28813775, у износу од 1.000.000,00 динара (словима: 
једанмилиондинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун КОШАРКАШКОГ 
КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ отворен 
код Министарства финансија - Управе за трезор, број 
рачуна 840-21626763-35, по достављеном захтеву 
КОШАРКАШКОГ КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР 
БАСКЕТ“ са пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 

и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са КОШАРКАШКИМ 
КЛУБОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ закључити 
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-50/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
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Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова, са матичним 
бројем: 08145873, у износу од 2.500.000,00 динара 
(словима: двамилионапетстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба 
„Љуково“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-19171763-19, по достављеном 
захтеву Фудбалског клуба „Љуково“ са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Фудбалским клубом 
„Љуково“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-51/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Удружењу 
Спорт за све општине Инђија из Инђије, са матичним 
бројем: 08726299, у износу од 120.000,00 динара 
(словима: стодвадесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Удружења Спорт 
за све општине Инђија отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-29482763-
28, по достављеном захтеву удружења са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Удружењем Спорт 
за све општине Инђија из Инђије закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-52/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Спортском 
удружењу „Royal“ из Инђије, са матичним бројем: 
28707967, у износу од 2.850.000,00 динара (словима: два
милионаосамстопедесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Спортског удружења 
„Royal“ отворен код Министарства финансија - Управе 
за трезор, број рачуна 840-26486763-08, по достављеном 
захтеву удружења са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 

организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Спортским 
удружењем „Royal“ из Инђије закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-53/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
спортској организацији СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 
БОКСА ИНЂИЈА из Инђије, са матичним бројем: 
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28718853, у износу од 500.000,00 динара (словима: 
петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун СПОРТСКОГ 
УДРУЖЕЊА БОКСА ИНЂИЈА, отвореног код 
Министарства финансија - Управе за трезор, по 
достављеном захтеву СУБ ИНЂИЈА са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са СПОРТСКИМ 
УДРУЖЕЊЕМ БОКСА ИНЂИЈА закључити уговор 
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-54/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, 
Рукометном клубу „ХАЈДУК БЕШКА“ из Бешке, са 
матичним бројем: 28777418, у износу од 650.000,00 
динара (словима: шестстопедесетхиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Рукометног 
клуба „ХАЈДУК БЕШКА“ отворен код Министарства 
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-32507763-
57, по достављеном захтеву Клуба са пратећом 
финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Рукометним клубом 
„ХАЈДУК БЕШКА“ из Бешке закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-55/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Клубу 
стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ из Инђије, са матичним бројем: 
08904081, у износу од 1.800.000,00 динара (словима: јед
анмилионoсамстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун Клуба стрелаца 
„ЈЕДИНИЦА“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-22611763-43, по 
достављеном захтеву Клуба стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 

- Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Клубом стрелаца 
„ЈЕДИНИЦА“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-56/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Куглашком 
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем: 
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08605882, у износу од 500.000,00 динара (словима: 
петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Куглашког клуба 
„Железничар“ отворен код Министарства финансија -  
Управе за трезор, број рачуна 840-18865763-11, по 
достављеном захтеву Куглашког клуба „Железничар“ са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Куглашким клубом 
„Железничар“ закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-57/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, Стрељачком 
клубу „Партизан“ из Чортановаца, са матичним бројем: 
08773815, у износу од 100.000,00 динара (словима: 
стохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба 
„Партизан“ отворен код Министарства финансија - 
Управе за трезор, број рачуна 840-19121763-57, по 
достављеном захтеву Клуба са пратећом финансијском 
документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са Стрељачким клубом 
„Партизан“ закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013 и 26/2016) и 
члана 32. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 и 
11/2018). 
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V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-58/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 31. став 2. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018) и Решења Oпштинског већа о одобравању 
годишњих програма спортских организација којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2021. години, број 66-15/2021-III од 27. јануара 
2021. године, 
 Општинско веће општине Инђија, дана 27. 
јануара 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог у 2021. години, спортској 
организацији СПОРТСКО ТЕНИСКО УДРУЖЕЊЕ 
ЕЛИТА 2018, из Инђије, са матичним бројем: 
28710283, у износу од 500.000,00 динара (словима: 
петстохиљададинара). 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације 
на посебан наменски динарски рачун СПОРТСКОГ 
ТЕНИСКОГ УДРУЖЕЊА ЕЛИТА 2018 отворен код 
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна: 
840-32676763-76, по достављеном захтеву Клуба са 
пратећом финансијском документацијом. 

III
 Пренос одобрених средстава за финансирање 
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V 
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001 Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације  

 
и спорта, позиција 367, економска класификација 481 -  
Дотације невладиним организацијама - спортске 
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020).

IV
 Председник општине ће са СПОРТСКИМ 
ТЕНИСКИМ УДРУЖЕЊЕМ ЕЛИТА 2018 закључити 
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013 и 26/2016) и члана 32. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба 
и интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017 
и 11/2018). 

V
 Ово решење је коначно и против њега се може 
водити управни спор.
 Предмет управног спора не може бити, у складу 
са Законом о спорту, износ добијених средстава. 

VI
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-59/2021-III
Дана: 27.01.2021. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

52
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-2-3/2021-II
Дана: 02.02.2021. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

 На основу члана 24. став 2. и члана 26. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке („Службени 
лист општине Инђија“, број 29/2020) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист општине 
Инђија“, број 30/2020),
 Председник општине Инђија доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

I
 У поглављу „ДОБАРА“
 Иза редног броја 30. додаје се нова набавка добара која гласи:
 „31. Дигитални пулт за бесконтактно мерење температуре и дезинфекцију руку, процењена вредност 
700.000,00 динара без ПДВ-а“.

II
 Табеларни преглед поступка набавке добара из тачке 31.
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 На основу члана 59. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. 
закон), члана 56. Статута општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 5/19), Акционог плана 
запошљавања општине Инђија за 2020. годину број 
101-4/2020-I од 31. 01. 2020.године („Службени лист 
општине Инђија“ број 2/2020), Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 101-32/2020 
од 10. 06. 2020. године и тачке III Јавног позива за 
реализацију програма стручне праксе, број 154-4/2020-
II од 19. 06. 2020. године, решавајући по захтеву број 
154-59/2020-II од 07. 12. 2020. године,  Председник 
општине Инђија, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I
 У складу са условима утврђеним Јавним 
позивом за реализацију програма стручне праксе, 
број 154-4/2020-II од 19.06.2020. године, а у оквиру 
расположивих средстава, опредељених Акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, 
додељује се субвенција следећем послодавцу:

1. Културни центар Инђија из Инђије, за реализацију 
програма стручне праксе за 1 (једно) незапослено лице 
са IV степеном стручне спреме, у трајању од 6 месеци у 
укупном износу од 129.000 динара.

II
 Општина Инђија и послодаац из тачке I ове 
Одлуке, у сврху реализације додељених субвенција 
послодавцима са територије општине Инђија за 
реализацију програма стручне праксе, закључиће Уговор 
о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке.

III
 Послодавац је у обавези да, пре закључења 
уговора достави Националној служби уговор о стручном 
оспособљавању са незапосленим као и остале доказе 
дефинисане јавним позивом. 
 Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења Одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.
 Уколико послодавац не достави уговор за 
лице из става 1. ове тачке, сматраће се да је одустао од 
реализације ове одлуке.

IV
 Ова одлука је сачињена у 3 (три) примерка, 
од којих се (1) један примерак доставља Националној 
служби за запошљавање, (1) један примерак доставља 
послодавцу, а (1) један примерак задржава Општина 
Инђија.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - 
др. закон) прописано је да надлежни орган локалне 
самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, доноси локални акциони план 
запошљавања. 
 Чланом 9. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, 
број 31/19 и 12/20) на позицији: 156, функционална 
класификација 474, економска класификација 472, 
Пројекат „ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА“ обезбеђена су средства за 
реализацију програма или мера утврђених акционим 
планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину у 
укупном од 8.000.000 динара.
 Акционим планом запошљавања за 2020. 
годину («Службени лист општине Инђија» бр. 2/2020) 
планирано је спровођење програма стручне праксе уз 
доделу субвенција послодавцима у укупном износу 
од 3.560.000 динара, а Споразумом о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања број 101-
32/2020 од 10. 06. 2020. године, утврђене су процедуре 
и обавезе Општине Инђија и НСЗ – Филијала Сремска 
Митровица у спровођењу поступка доделе субвенција 
послодавцима.
 У складу са наведеним, Председник општине 
Инђија је дана 19. 06. 2020. године расписао Јавни позив 
за реализацију програма стручне праксе у 2020. години. 
 По расписаном јавном позиву дана, 07. 12. 2020. 
године, Културни центар Инђија, Војводе Степе 40a, 
Инђија, поднеo је Захтев за учешће у програму стручна 
пракса ЛАПЗ 2020, број 154-59/2020-II.
 У складу са чланом 4. Споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања, НСЗ-Филијала 
Сремска Митровица је након извршене провере 
доставила општини Инђија Списак поднетих захтева 
послодаваца који испуњавају услове за остваривање 
субвенције, којим се потврђује да је захтев Културни 
центар Инђија благовремен и да испуњава услове 
за остваривање права на субвенције за реализацију 
програма стручне праксе у складу са условима јавног 
позива.
 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.
 Ову одлука је коначна и објављује се у 
„Службеном листу општине Инђија“, интернет страници 
општине Инђија и огласној табли општине Инђија.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 154-63/2020-II
Дана: 21.12.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 7. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(‘’Службени гласник РС’’, број 16/18), члана 26. Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима у јавној својини општине 
Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, бр. 12/18), 
тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у 
закуп непокретности у јавној својини општине Инђија 
број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године и 
Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп 
непокретности у јавној својини општине Инђија број 
464-3/2020-I од 29. децембра 2020. године, објављује 
следећи

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ 

ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I
 Даје се у закуп пословни простор – кровни 
део терасе на новом крилу управне зграде општине 
Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист 
непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина 
општине Инђија у површини 10m² ради постављања 
и инсталације базне станице, антенских носача, 
антена, система преноса и друге телекомуникационе и 
припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених 
понуда путем јавног оглашавања.
 Пословни простор се даје у закуп на одређено 
време, на период од 5 (пет) година.
 Почетна цена месечне закупнине за 
пословни простор који се издаје у закуп износи 650 
(шестстотинапедесет) евра.
 Пословни простор који се даје у закуп може се 
користити за обављање телекомуникационе делатности.

II
 Услови учешћа на огласу:
1. Право учешћа имају заинтересована правна лица 
регистрована за обављање телекомуникационе 
делатности.
2. Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 
1.950,00 евра (хиљадудеветстотинапедесет евра) у 
динарској противвредности на дан плаћања, на жиро 
рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење 
буџета, са позивом на број 44-212. 
3. Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена 
депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења 
одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на 
огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај 
депозита ако у року од 30 дана од дана достављања 
одлуке о давању непокретности у закуп не закључи 

уговор о закупу пословног простора.
4. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће 
се и уколико пристигне једна понуда.
5. Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, 
уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди 
највишу цену закупнине.
6. Учеснику на огласу који је понудио највишу цену 
закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у 
закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина 
се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући 
месец.
7. Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 26. 
фебруара 2021. године у просторијама Општине Инђија, 
сала број 1, са почетком у 11,00 часова. 
8. Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија 
за давање у закуп пословног простора општине Инђија.
9. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања огласа у средствима јавног 
информисања.
10. Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених 
понуда објавиће се истицањем на огласној табли 
општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, 
у ‘’Службеном листу општине Инђија’’ и у недељном 
листу ‘’Сремске новине’’.
11. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: 
‘’За оглас за давање у закуп пословног простора. Не 
отварај’’, на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији 
Општинске управе или препорученом пошиљком на 
адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, 
Инђија.
12. Понуда која се доставља обавезно садржи:
- висину понуђене цене изражене у еврима,
- потврду о уплати депозита,
- изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком 
назива своје пословне банке и бројем рачуна на који се 
може извршити повраћај депозита,
- назив и седиште правног лица подносиоца понуде,
- копију решења о упису правног лица код надлежног 
органа,
- оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом 
закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко 
сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са 
меничним овлашћењем да исту може попунити са свим 
подацима, ради наплате целокупног износа уговорене 
закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста 
и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака,
- потврду о додељивању пореског идентификационог 
броја (ПИБ),
- пуномоћје за заступање подносиоца понуде.
13. Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве 
које стигну у пријемну канцеларију Општинске управе 
општине Инђија до 14,00 часова 25. фебруара 2021. 
године.
14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.
 Сва потребна обавештења у вези спровођења 
огласа могу се добити у Општинској управи Општине 
Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, лично или на 
телефон 022/561-322, локал 259 и 260.
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