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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
26. ЈАНУАР 2022. године

ГОДИНА XI
БРОЈ 1

Цена примерка:
Годишња претплата:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1
На основу члана 33, 34. и 41. 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),
Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 26. јануара 2022. године, донело
је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТАЈУ СЕ Извештаји о реализацији одобрених годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2021. годину, у
укупном износу реализованих средстава од 133.083.232,41 динара, и појединачним износима како
следи:
Назив спортске организације
и седиште носиоца одобреног
годишњег програма
за 2021. годину

Савез спортова општине Инђија,
Инђија
Клуб малог фудбала „Индианс2013“, Инђија
Железнички шаховски клуб
„Слога“, Инђија
Фудбалски клуб „Фрушкогорац“,
Крчедин
Фудбалски клуб „Чортановачки
Спорт Клуб 1939“, Чортановци
Савез за спорт и рекреацију
инвалида општине Инђија, Инђија
Атлетски клуб „Инђија“,
Инђија
Фудбалски клуб „Дунав“,
Нови Сланкамен
Клуб дизача тегова и дисциплина
снаге „Камен“, Инђија

Износ одобрених средстава
за реализацију годишњег
програма из буџета
општине Инђија
за 2021. годину

Износ реализованих
средстава у 2021. години

32.892.000.00

30.686.440.88

400.000,00

400.000,00

300.000,00

299.980,00

1.200.000,00

1.198.267,79

1.400.000,00

1.400.000,00

271.500,00

267.994,79

1.560.000,00

1.549.378,00

1.400.000,00

1.399.600,00

700.000,00

695.500,00
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Удружење женског фудбала
„Инђија“, Инђија
Удружење спортских риболоваца
Барица, Инђија
Стрељачки клуб „Младост“,
Инђија
Фудбалски клуб „Хајдук“,
Бешка
Фудбалски клуб „Слога“,
Марадик
Фудбалски клуб „Железничар“,
Инђија
Петанкуe клуб „Бешка“,
Бешка
Фудбалски клуб „ПОЛЕТ“, Нови
Карловци
Карате клуб „Железничар“,
Инђија
Шах клуб „Хајдук-1973“,
Бешка
Савез за школски спорт ИН,
Инђија
Општински фудбалски савез
Инђија, Инђија
Фудбалски клуб „Инђија“,
Инђија
Планинарски клуб „ЖелезничарИнђија“, Инђија
Фудбалски клуб „Борац“,
Јарковци
Стонотениски клуб „Инђија“,
Инђија
Клуб америчког фудбала „Инђија“,
Инђија
Рукометни клуб „Инђија“,
Инђија
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300.000,00

299.600,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

1.499.999,04

2.500.000,00

2.498.543,96

1.200.000,00

1.199.600,00

2.500.000,00

2.500.000,00

500.000,00

496.392,24

1.600.000,00

1.597.019,60

1.900.000,00

1.899.504,47

150.000,00

150.000,00

1.000.000,00

998.547,90

4.000.000,00

3.976.435,34

34.000.000,00

33.969.554,98

400.000,00

400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

485.045,65

2.000.000,00

1.999.983,74

6.200.000,00

6.058.579,52
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Taekwon-do клуб „Tae kwon do
Elit“, Инђија
Кошаркашки клуб Железничар,
Инђија
Одбојкашки клуб „Младост 1979“,
Инђија
Џудо клуб „Безбедност“,
Инђија
Одбојкашки клуб „Инђија“,
Инђија
Женски рукометни клуб
„Железничар“, Инђија
Кошаркашки клуб „Железничар
Стар Баскет“,
Инђија
Фудбалски клуб „Љуково“,
Љуково
Удружење Спорт за све општине
Инђија, Инђија
Спортско удружење „Royal“,
Инђија
Рукометни клуб „Хајдук Бешка",
Бешка
Клуб стрелаца „Јединица“,
Инђија
Куглашки клуб „Железничар“,
Инђија
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БОКСА
ИНЂИЈА
Инђија
Спортско тениско удружење Елита
2018, Инђија
УКУПНО
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2.200.000,00

2.199.700,00

3.500.000,00

3.494.321,00

250.000,00

250.000,00

871.000,00

547.411,58

7.000.000,00

6.890.474,00

10.000.000,00

9.997.131,40

1.000.000,00

998.900,00

2.500.000,00

2.496.011,88

120.000,00

50.000,00

2.850.000,00

2.810.390,00

650.000,00

645.718,40

1.800.000,00

1.800.000,00

500.000,00

497.206,25

500.000,00

480.000,00

500.000,00

500.000,00

136.214.500,00

133.083.232,41
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II
КОНСТАТУЈЕ
СЕ,
сагласно
поднетој
документацији о реализацији програма и утрошку
средстава, односно извештајима спортских организација
који су саставни део овог закључка, да су носиоци
одобрених програма из тачке I овог закључка оправдали
средства додељена из буџета општине Инђија по основу
одобрених годишњих програма за 2021. годину, и да су
остварени релевантни циљеви из предметних програма:
програми су спроведени ефикасно и ефективно у
односу на постављене циљеве; реализацијом програма
су постигнути планирани ефекти; реализацијом
програма су остварени утицаји у складу са утрошком
средстава; додељена средства за реализацију програма
су коришћена наменски.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише извештаје из
тачке I овог закључка.
IV
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-41/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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2
На основу члана 30. став 5. и члана 50. став
1. алинеја 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18)
и тачке I Обједињеног предлога Комисије за доделу
средстава у области спорта, бр. 66-40/2022-III од 20.
јануара 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 26. јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 2022. ГОДИНИ
I
ОДОБРАВAЈУ СЕ Годишњи програм Савеза
спортова општине Инђија и Годишњи програми
спортских организација у чије име је Савез спортова
општине Инђија подносилац и предлагач програма,
са утврђеним износима за реализацију одобрених
годишњих програма усклађеним са средствима у буџету
општине Инђија за 2022. годину, у укупном износу
од 166.067.980,00 динара, и то следећим спортским
организацијама, у износима како следи:
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Назив спортске организације
Р/б и седиште носиоца одобреног Годишњег програма за 2022.
годину
1

Савез спортова општине Инђија, Инђија

2

Клуб малог фудбала „Индианс-2013“, Инђија

3

Шаховско спортско удружење „Инђија“, Инђија

4

Фудбалски клуб „Фрушкогорац“, Крчедин

5

Фудбалски клуб „Чортановачки Спорт Клуб 1939“, Чортановци

6

Савез за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија, Инђија

7

Атлетски клуб „Инђија“, Инђија

8

Фудбалски клуб „Дунав“, Нови Сланкамен

9

Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“, Инђија

10

Удружење женског фудбала „Инђија“, Инђија

11

Удружење спортских риболоваца Барица, Инђија

12

Стрељачки клуб „Младост“, Инђија

13

Фудбалски клуб „Хајдук“, Бешка

14

Фудбалски клуб „Слога“, Марадик

15

Фудбалски клуб „Железничар“, Инђија

16

Петанкуe клуб „Бешка“, Бешка

17

Фудбалски клуб „Полет“, Нови Карловци

18

Карате клуб „Железничар“, Инђија

19

Шах клуб „Хајдук-1973“, Бешка

20

Савез за школски спорт ИН, Инђија

21

Општински фудбалски савез Инђија, Инђија

22

Фудбалски клуб „Инђија“, Инђија

23

Планинарски клуб „Железничар-Инђија“, Инђија

24

Фудбалски клуб „Борац“, Јарковци
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Износ средстава за
реализацију Годишњег
програма из буџета
општине Инђија
за 2022. годину
33.392.000,00 динара
500.000,00 динара
300.000,00 динара
1.500.000,00 динара
1.500.000,00 динара
276.500,00 динара
1.600.000,00 динара
1.500.000,00 динара
700.000,00 динара
330.000,00 динара
600.000,00 динара
1.600.000,00 динара
3.200.000,00 динара
1.300.000,00 динара
3.200.000,00 динара
650.000,00 динара
1.750.000,00 динара
2.000.000,00 динара
200.000,00 динара
1.000.000,00 динара
6.000.000,00 динара
40.000.000,00 динара
500.000,00 динара
1.200.000,00 динара
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25 Стонотениски клуб „Инђија“, Инђија
26 Клуб америчког фудбала „Инђија“, Инђија
27 Рукометни клуб „Инђија“, Инђија
28 Taekwon-do клуб „Tae kwon do Elit“, Инђија
29 Кошаркашки клуб Железничар, Инђија
30 Одбојкашки клуб „Младост 1979“, Инђија
31 Џудо клуб „Безбедност“, Инђија
32 Одбојкашки клуб „Инђија“, Инђија
33 КОШАРКАШКИ КЛУБ „ХАЈДУК“, Бешка
34 Женски рукометни клуб „Железничар“, Инђија
35 КОШАРКАШКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ, Инђија
36 Фудбалски клуб „Љуково“, Љуково
37 Удружење Спорт за све општине Инђија, Инђија
38 Спортско удружење „Royal“, Инђија
39

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БОКСА ИНЂИЈА, Инђија

40 Рукометни клуб „ХАЈДУК БЕШКА“, Бешка
41 Клуб стрелаца „Јединица“, Инђија
42 Куглашки клуб „Железничар“, Инђија
43 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ АШИХАРА КАИКАН САМУРАЈ, Инђија
44 Спортско тениско удружење Елита 2018, Инђија
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500.000,00 динара
2.000.000,00 динара
6.500.000,00 динара
2.500.000,00 динара
4.000.000,00 динара
250.000,00 динара
900.000,00 динара
16.000.000,00 динара
349.480,00 динара
15.000.000,00 динара
1.100.000,00 динара
3.000.000,00 динара
120.000,00 динара
2.950.000,00 динара
850.000,00 динара
1.000.000,00 динара
1.800.000,00 динара
600.000,00 динара
1.000.000,00 динара
850.000,00 динара
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II
На основу одобрених годишњих програма из
тачке I овог решења, Општинско веће општине Инђија
донеће појединачна решења о одобрењу годишњих
програма, са утврђеним износима средстава за њихову
реализацију у 2022. години.
Појединачна решења су коначна и против њих
се може водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у
складу са Законом, износ добијених средстава по основу
годишњег програма.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке I овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-42/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------3
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
брoj 5/19) и члана 13. став 3. Одлуке о дану општине
Инђија и општинским признањима („Службени лист
општина Срема“, број 42/10 и „Службени лист општине
Инђија“, број 13/13),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 26. јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Висина новчаног износа Светосавске повеље
која се додељује у 2022. години, за афирмацију
стваралаштва у основним и средњим школама са
територије општине Инђија, као и у Предшколској
установи „Бошко Буха“, и то ученику, просветним
радницима и васпитачу за посебан допринос образовању
и васпитању у току 2021. године, утврђује се у нето износу
од 20.000 динара (словима: двадесетхиљададинара).
II
Средства за новчани износ Светосавске повеље
обезбедиће се из буџета општине Инђија.

Среда 26. јануар 2021.

III
Oво решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-15/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------4
На основу члана 173. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16,
113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 114/21) и члана 36.
став 1. Пословника о раду Општинског већа („Службени
лист општине Инђија“, број 25/20),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана, 26. јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Овим решењем образује се и именује Жалбена
комисија општине Инђија, колегијални орган који у
другом степену одлучује о жалбама службеника (у
даљем тексту: Жалбена комисија).
2. Жалбена комисија, одлучује о жалбама службеника
на решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и
јавног конкруса.
Жалбена комисија има сва овлашћења
другостепеног органа и примењује закон којим се
уређује општи управни поступак.
3. Жалбена комисија има председника и четири члана,
који се именују на пет година и могу поново бити
именовани.
4. У Жалбену комисију именују се:
1) Бранислав Мазињанин, дипл. правник за председника,
2) Јелена Јојић, дипл. правник за члана,
3) Наташа Овука, дипл. правник за члана,
4) Јасмина Радојчић, дипл. правник за члана,
5) Свјетлана Павловић, дипл. правник за члана.
5. Председник и чланови Жалбене комисије имају право
на накнаду за рад у нето износу од 5.000,00 динара
месечно.
6. Жалбена комисија доноси Пословник о раду Жалбене
комисије.
7. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим
се уређује печат државних органа.
8. Жалбена комисија је дужна да Општинском већу
општине Инђија, најмање једном годишње поднесе
извештај о свом раду.
9. Стручно-техничке и административне послове за
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Жалбену комисију обавља Општинска управа, Одељење
за општу управу.
10. Имена председника и чланова Жалбене комисије
објављују се на званичној веб презентацији општине
Инђија www.indjija.rs.
11. Доношењем овог решења ставља се ван снаге Решење
о образовању и именовању Жалбене комисије општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 18/16,
5/17, 14/18, 11/19, 1/20, 32/20).
12. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
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На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
5/19), члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског
већа („Службени лист општине Инђија“, број 25/20),
а у вези Закључка Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија број 06-6/2022-III-2 од 24. јануара 2022.
године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 26. јануара 2022. године, донело је

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ЗАКЉУЧАК
О ПРИБАВЉАЊУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Број: 02-7/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
------------------------5
На основу члана 203. став 4. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
25/19) и члана 3. Одлуке о мртвозорској служби на
територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 21/16),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 26. јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAMA РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
МРТВОЗОРНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У Решењу о одређивању мртвозорника на
територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 25/19 и 32/20), у тачки I став 1. подтачка 2.
брише се.
У подтачки 3. речи: „Др Ђуро Калинић из
Инђије“, замењују се речима: „Др Гојко Скакавац из
Крчедина“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-8/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------

I
У циљу реализације дела Програма за рад Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Инђија за 2022. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 19/21), а ради
спровођења „Превентивно-промотивних активности из
области безбедности саобраћаја“, прибавља се опрема
за потребе реализације кампање посвећене безбедности
деце као најмлађих учесника у саобраћају у Инђији, и
то:
1. Аутоседишта за децу рођену од фебруара месеца 2021.
године, са едукацијом за потребе реализације кампање
посвећене безбедности деце као најмлађих учесника у
саобраћају на територији општине Инђија, у вредности
од 4.800.000,00 динара.
II
Овлашћује се Председник општине да, у складу
са Законом o јавним набавкама, реализује прибављање
опреме из тачке I овог закључка.
Председник општине ће након прибављања
опреме из тачке I овог Закључка, Општинског већу
поднети извештај.
III
O реализацији овог закључка стараће се
Општинска управа општине Инђија.
IV
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-8/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председавајући,
Заменик Председника општине,
Милан Кончаревић, 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 29/17 и 11/18), 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 2022. години, број 66-42/2022-III од 26.
jaнуара 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
jaнуара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Савезу
спортова општине Инђија из Инђије, са матичним бројем
08156565, у износу од 27.392.000,00 динара (словима:
двадесетседаммилионатристодеведесетдвехиљадедина
ра).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
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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: 66-43/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------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 29/17 и 11/18), 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 2022. години, број 66-42/2022-III од 26.
jaнуара 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
jaнуара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију превоза спортиста у 2022.
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
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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 401, економска
класификација
481
Дотације
невладиним
организацијама – превоз спортиста), Одлуке о буџету
општине Инђија за 2022. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-44/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Клуб
малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије, са матичним
бројем: 28797095, у износу од 500.000,00 динара
(словима: петстoхиљададинара).
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
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).

Број 1, страна број 11

Службени лист општине Инђија

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: 66-51/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------10
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2021. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Шаховском спортском удружењу „Инђија“ из Инђије,
са матичним бројем: 28727933, 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 Шаховског спортског
удружења „Инђија“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, по достављеном захтеву
Шаховског спортског удружења „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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
IV
Председник општине ће са Шаховским
спортским удружењем „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 16/13 и
26/16) 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: 66-52/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------11
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Фудбалском
клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, са матичним бројем:

Број 1, страна број 12

Службени лист општине Инђија

08147183, у износу од 1.500.000,00 динара (словима: јед
анмилионпетстохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-53/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Фудбалском
клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ из Чортановаца,
са матичним бројем: 28782632, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).

Број 1, страна број 13

Службени лист општине Инђија

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: 66-54/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------13
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Савезу за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије,
са матичним бројем: 08675732, у износу од 276.500,00
динара (словима: двестоседамдесетшестхиљадапетсто
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

Среда 26. јануар 2021.

и савезима (функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, позиција 399, економска
класификација
481
Дотације
невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2022. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-55/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------14
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

Број 1, страна број 14

Службени лист општине Инђија

средства за реализацију истог у 2022. години, Атлетском
клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним бројем:
08140049, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-56/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија

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

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена, са
матичним бројем: 08144524, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 15

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 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.

и спорта, позиција 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).

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

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 16/13 и
26/16) 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).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-57/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------16
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. 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 840-1792276306, 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

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: 66-58/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, УДРУЖЕЊУ
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из Инђије, са

Број 1, страна број 16

Службени лист општине Инђија

матичним бројем: 28824980, у износу од 330.000,00
динара (словима: тристотридесетхиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-59/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
УДРУЖЕЊУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА БАРИЦА
из Инђије, са матичним бројем: 28708025, у износу од
600.000,00 динара (словима: шестстохиљададинара).
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 840-2793476356, 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).

Број 1, страна број 17

Службени лист општине Инђија

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: 66-60/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------19
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Стрељачком клубу „Младост“ из Инђије, са матичним
бројем: 08140090, 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 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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-61/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------20
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „Хајдук“ из Бешке, са матичним

Број 1, страна број 18

Службени лист општине Инђија

бројем: 08721009, у износу од 3.200.000,00 динара
(словима: тримилионадвестохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-62/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.

21
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-63/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „СЛОГА“ из Марадика, са матичним
бројем: 08137218, у износу од 1.300.000,00 динара
(словима: једанмилионтристохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 19

Службени лист општине Инђија

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: 66-63/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------22
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Фудбалском
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08139938, у износу од 3.200.000,00 динара (словима:
тримилионадвестохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-64/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------23
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Петанкуе
клубу „Бешка“ из Бешке, са матичним бројем:

Број 1, страна број 20

Службени лист општине Инђија

28800134, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16) 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: 66-65/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „ПОЛЕТ“ из Нових Карловаца, са
матичним бројем: 08142572, у износу од 1.750.000,00
динара (словима: једанмилионседамстопедесетхиљадад
инара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 21

Службени лист општине Инђија

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: 66-66/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------25
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Карате
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08140472, 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 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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-50/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------26
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Шах
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке, са матичним бројем:

Број 1, страна број 22

Службени лист општине Инђија

28786727, у износу од 200.000,00 динара (словима:
двестохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-67/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 23

Службени лист општине Инђија

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: 66-68/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Општинском фудбалском савезу Инђија из Инђије, са
матичним бројем: 08148520, 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 Општинског
фудбалског савеза Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84019742763-39, 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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-69/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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 29/17 и 11/18), 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 2022. години, број 66-42/2022-III од 26.
jaнуара 2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
jaнуара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

Број 1, страна број 24

Службени лист општине Инђија

средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем 08145130, у износу од 40.000.000,00 динара
(словима: четрдесетмилионадинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-45/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија

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

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из Инђије,
са матичним бројем: 08160554, 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 Планинарског
клуба „Железничар-Инђија“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84017987763-73, 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,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).

Број 1, страна број 25

Службени лист општине Инђија

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: 66-70/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------31
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „Борац“ из Јарковаца, са матичним
бројем: 08143846, 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
„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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-71/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------32
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Стонотениском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним

Број 1, страна број 26

Службени лист општине Инђија

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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-72/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Клубу
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије, са матичним
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 27
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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: 66-73/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. jaнуара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
jaнуара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08147906, у износу од 6.500.000,00 динара
(словима: шестмилионапетстохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-46/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Taekwondo клубу „Tae kwon do Elit” из Инђије, са матичним

Број 1, страна број 28
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бројем: 08684839, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-74/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.

36
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Кошаркашком клубу Железничар из Инђије, са
матичним бројем: 08140022, 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 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 29
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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: 66-75/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------37
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. 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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-76/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------38
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Џудо
клубу „Безбедност“ из Инђије, са матичним бројем:

Број 1, страна број 30

Службени лист општине Инђија

08923027, у износу од 900.000,00 динара (словима:
деветстохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-77/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Одбојкашком клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08630976, у износу од 16.000.000,00 динара
(словима: шеснаестмилионадинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 31

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 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.

и спорта, позиција 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).

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

IV
Председник општине ће са КОШАРКАШКИМ
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 16/13 и 26/16)
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).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-47/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------40
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ХАЈДУК“ из Бешке, са
матичним бројем: 08919950, у износу од 349.480,00
динара (словима: тристочетрдесетдеветхиљадачетирист
оосамдесетдинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун КОШАРКАШКОГ
КЛУБА „ХАЈДУК“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, по достављеном захтеву
КОШАРКАШКОГ 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

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: 66-78/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним

Број 1, страна број 32

Службени лист општине Инђија

бројем: 28795203, у износу од 15.000.000,00 динара
(словима: петнаестмилионадинара).
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 840-1983276387, 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-48/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2022.
години, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР
СТАР БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем:
28813775, у износу од 1.100.000,00 динара (словима:
једанмилионстохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).
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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: 66-79/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------43
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова, са матичним
бројем: 08145873, у износу од 3.000.000,00 динара
(словима: тримилионадинара).
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 399, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-80/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------44
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Удружењу
Спорт за све општине Инђија из Инђије, са матичним
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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 840-2948276328, 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-81/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Спортском
удружењу „Royal“ из Инђије, са матичним бројем:
28707967, у износу од 2.950.000,00 динара (словима: два
милионадеветстопедесетхиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).
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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.

и спорта, позиција 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).

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

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 16/13 и
26/16) 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).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-49/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------46
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,
спортској организацији СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
БОКСА ИНЂИЈА из Инђије, са матичним бројем:
28718853, у износу од 850.000,00 динара (словима:
осамстопедесетхиљададинара).
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

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: 66-82/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------47
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години,

Број 1, страна број 36

Службени лист општине Инђија

Рукометном клубу „ХАЈДУК БЕШКА“ из Бешке, са
матичним бројем: 28777418, 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 Рукометног
клуба „ХАЈДУК БЕШКА“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-3250776357, 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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: 66-83/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.
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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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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).

Број 1, страна број 37

Службени лист општине Инђија

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: 66-84/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------49
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, Куглашком
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08605882, у износу од 600.000,00 динара (словима:
шестстохиљададинара).
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 399, економска класификација 481 -

Среда 26. јануар 2021.

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и 26/16)
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: 66-85/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. 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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2022.
години, СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ АШИХАРА
КАИКАН САМУРАЈ из Инђије, са матичним бројем:

Број 1, страна број 38

Службени лист општине Инђија

08863628, 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 СПОРТСКОГ
УДРУЖЕЊА АШИХАРА КАИКАН САМУРАЈ отворен
код Министарства финансија - Управе за трезор, број
рачуна 840-48996763-50, по достављеном захтеву 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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
IV
Председник општине ће са СПОРТСКИМ
УДРУЖЕЊЕМ АШИХАРА КАИКАН САМУРАЈ
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 16/13 и 26/16) 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: 66-86/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.

51
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
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2022. години, број 66-42/2022-III од 26. јануара
2022. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 26.
јануара 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2022. години, спортској
организацији СПОРТСКО ТЕНИСКО УДРУЖЕЊЕ
ЕЛИТА 2018, из Инђије, са матичним бројем:
28710283, у износу од 850.000,00 динара (словима:
осамстопедесетхиљададинара).
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 399, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2022. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 20/21).
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 16/13 и
26/16) 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).

Број 1, страна број 39

Службени лист општине Инђија

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: 66-87/2022-III
Дaна: 26. јануара 2022. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
52
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-3/2022-IV
Дана: 14.01.2022. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019) и члана 24. став
1. Правилника о ближем уређeњу поступка јавне набавке
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/2020),
Начелник Општинске управе општине Инђија
доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
2022. ГОДИНУ
1. Доноси се План јавних набавки Општинске управе
општине Инђија за 2022. годину у складу са средствима
планираним буџетом Општине Инђија за 2022. годину.
2. Средства за реализацију Плана јавних набавки
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Инђија за
2022. годину („Службени лист општинe Инђија“, број
20/2021).
3. Саставни део ове одлуке је табеларни преглед Плана
јавних набавки Општинске управе општине Инђија
за 2022. годину који ће се објавити на Порталу јавних
набавки и на интернет страници општине Инђија.
4. Одељење за привреду и инвестиције је дужно у
сарадњи са надлежним одељењима Општинске управе
општине Инђија спровести процедуре јавних набавки у
складу са Законом.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Среда 26. јануар 2021.

6. Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Начелник,
дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------

Vrsta predmeta

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

Vrsta postupka

Tekuće popravke i održavanje službenih vozila
Održavanje opštinskog informacionog sistema
elektronske pisarnice za organe lokalne samouprave i
Pravobranilaštvo opštine Inđija

Usluga osiguranja
Čišćenje i održavanje prostorija Opštinske uprave i
drugih organa opštine Inđija

1. kvartal

4. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

Pregovarački postupak bez
600.000,00 objavljivanja javnog poziva 3. kvartal

3.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

3.000.000,00 Otvoreni postupak

2.000.000,00 Otvoreni postupak

2.000.000,00 Otvoreni postupak

55400000 - Usluge
posluživanja pića i napitaka
64212000 - Usluge mobilne
telefonije
72267100 - Održavanje
softvera za informacione
tehnologije
72267100 - Održavanje
softvera za informacione
tehnologije
72267100 - Održavanje
softvera za informacione
tehnologije
45111100 - Radovi na
rušenju
66510000 - Usluge
osiguranja
85142300 - Usluge u oblasti
higijene
50112000 - Usluge
popravke i održavanja
automobila
72267100 - Održavanje
softvera za informacione
tehnologije

15800000 - Razni
prehrambeni proizvodi
30230000 - Računarska
oprema

09100000 - Goriva
39830000 - Proizvodi za
čišćenje
48900000 - Razni
programski paketi i
računarski sistemi
32428000 - Mrežna
nadgradnja (upgrade)

30192000 - Kancelarijski
materijal
30192000 - Kancelarijski
materijal

CPV

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

Visina procenjene
vrednosti :
- Partija 1: Prehrambeni
proizvodi, gazirana i
negazirana pića i dr.
2.000.000,00 dinara,
- Partija 2: Prirodna voda u
balonima 200.000,00
dinara,
- Partija 3: Proizvodi za
pravljenje toplih napitaka
500.000,00 dinara.

Napomena

Службени лист општине Инђија

Održavanje softvera ESRI ArcGis
Sprovođenje prinudnog izvršenja rešenja Opštinske
uprave opštine Inđija

Pregovarački postupak bez
1.500.000,00 objavljivanja javnog poziva 1. kvartal

Pregovarački postupak bez
1.950.000,00 objavljivanja javnog poziva 2. kvartal

3. kvartal

1.500.000,00 Otvoreni postupak

2. kvartal

Održavanje opštinskog informacionog sistema
"OPSIIS"
Održavanje informacionog sistema LPA za potrebe
rada Opštinske uprave - Odeljenja za utvrđivanje i
naplatu javnih prihoda

1.210.000,00 Otvoreni postupak

Posluživanje u prostorijama Opštinske uprave opštine
Inđija i drugih organa

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

4. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

Usluga mobilne telefonije

5.000.000,00 Otvoreni postupak

2.700.000,00 Otvoreni postupak

Namirnice široke potrošnje za potrebe Opštinske
uprave i drugih organa opštine, oblikovana po
partijama: Partija 1 Prehrambeni proizvodi, gazirana
i negazirana pića i dr., Partija 2 Prirodna voda u
balonima, Partija 3 Proizvodi za pravljenje toplih
napitaka,

Računarska oprema za Opštinsku upravu

4.500.000,00 Otvoreni postupak

3.500.000,00 Otvoreni postupak

1.500.000,00 Otvoreni postupak

3.500.000,00 Otvoreni postupak

3.000.000,00 Otvoreni postupak

3.000.000,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Nabavka mrežnih uređaja sa lincencama - II faza

Nabavka licenci za MICROSOFT proizvode

Proizvodi za čišćenje i održavanje higijene

Kancelarijski materijal - Papir za kopiranje i
štampanje, registraturski i razni materijali
Nabavka kancelarijskog materijala - Toneri za
štampače i fotokopir aparate
Motorna goriva za službena vozila Opštinske uprave i
drugih organa opštine Inđija

Predmet javne nabavke

Opštinska uprava opštine Inđija
2022
1
14.01.2022

Rbr

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja

Број 1, страна број 40
Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 41

Службени лист општине Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-2/2022-II
Дана: 14.01.2022. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 24. став 2. Правилника о
ближем уређењу поступка јавне набавке („Службени
лист општине Инђија“, број 29/2020) и члана 56. став
1. тачка 12. Статута општине Инђија - пречишћен
текст („Службени лист општинe Инђија“, број 5/2019),
а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за
2022. годину („Службени лист општинe Инђија“, број
20/2021),
на предлог начелника Општинске управе
општине Инђија, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Доноси се План набавки за 2022. годину чија укупна
предвиђена средства за набавке на које се не примењује
Закон о јавним набавкама износе 80.034.991,67 динара
без обрачунатог ПДВ-а, и то за:
а) ДОБРА: 10.866.666,67 динара без ПДВ-а;
б) УСЛУГЕ: 66.001.659,00 динара без ПДВ-а;
в) РАДОВИ: 3.166.666,00 динара без ПДВ-а.
2. Средства за реализацију Плана набавки из тачке 1. ове
одлуке обезбеђена су Одлуком о Буџету општине Инђија
за 2022. годину.
3. За набавке предвиђене Планом набавки за 2022. годину
Наручиоци су, у смислу Закона о јавним набавкама,
начелник Општинске управе општине Инђија за набавке
које су потребне за рад Општинске управе општине
Инђија и Председник општине Инђија.
4. Саставни део ове одлуке је табеларни приказ Плана
набавки за 2022. годину.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 42

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 43

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 44

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 45

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 46

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 47

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 48

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 49

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 50

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 51

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 52

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 53

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 54

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 55

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 56

Службени лист општине Инђија

Среда 26. јануар 2021.

Број 1, страна број 57
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54
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-4/2022-II
Дана: 18.01.2022. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 91/2019) и члана 24.
став 1. Правилника о ближем уређeњу поступка јавне
набавке („Службени лист општине Инђија, број 29/2020
од 15.12.2020. године),
Председник општине Инђија доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2022. ГОДИНУ
1. ДОНОСИ СЕ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.
ГОДИНУ у складу са средствима планираним буџетом
Општине Инђија за 2022. годину.
2. Средства за реализацију Плана јавних набавки
планирана су Одлуком о буџету општине Инђија за
2022. годину („Службени лист општине Инђија“, број
20/2021).
3. За јавне набавке предвиђене Планом јавних набавки
Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама је
Општина Инђија а Председник општине као овлашћено
лице доноси одлуку о спровођењу поступка јавне
набавке и у оквиру исте образује комисију за јавну
набавку.
4. Саставни део ове одлуке је табеларни преглед Плана
јавних набавки за 2022. годину који ће се објавити
на Порталу јавних набавки и на интернет страници
општине Инђија у року 10 дана од дана доношења ове
Одлуке.
5. Одељење за привреду и инвестиције је дужно у
сарадњи са надлежним одељењима Општинске управе
општине Инђија спровести процедуре јавних набавки у
складу са Законом о јавним набавкама.
6. Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Среда 26. јануар 2021.

Vrsta predmeta

Radovi

Dobra

Dobra

Radovi

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Dobra

Dobra

Dobra

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

Vrsta postupka

2.500.000,00 Otvoreni postupak

Izrada plana tehničkog regulisanja saobraćaja na
državnim putevima na teritoriji opštine Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

6.875.000,00 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.300.000,00 Otvoreni postupak

3.300.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija
30230000 - Računarska
oprema
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

71300000 - Tehničke usluge RS127 - Sremska oblast

34928000 - Saobraćajna
oprema

39111000 - Sedišta

71221000 - Arhitektonske
usluge za zgrade
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke

71247000 - Nadzor
građevinskih radova

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi RS127 - Sremska oblast

34928470 - Signalizacija

45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
43325000 - Oprema za
parkove i dečja igrališta
44163140 - Cevi za vodu i
paru
45000000 - Građevinski
radovi

CPV

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

pozicija 274 konto
511299, 511451

pozicija 273 konto
424911

pozicija 275 konto 512811

pozicija 272 konto 512811

pozicija 48 konto 424911

pozicija 432 konto 511451

pozicija 427 konto
511400

pozicija 262 konto 511451

pozicija 213 konto 512811

Pozicija 89 konto 541125
pozicija 100 konto
512641
pozicija 183 konto
512932
pozicija 186 konto
511399

Napomena

Службени лист општине Инђија

Izrada projekata i postavljanje saobraćajne
signalizacije u funkciji unapređenja bezbednosti
saobraćaja na lokalnim putevima u zoni osnovnih
škola u opštini Indjija (OŠ “Dušan Jerković” u Indjiji,
OŠ “Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ
“Slobodan Bajić Paja” u Novim Karlovcima, OŠ
“Branko Radičević” u Maradiku, OŠ “Braća Grulović”
u Beški i OŠ “22 . jul” u Krčedinu))
Laptopovi za vukovce u školskoj 2020/2021 godini,
za istaknute sportiste i učenike

4.000.000,00 Otvoreni postupak

Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno ucesce u saobracaju na lokacijama: OŠ
“Ruža Đurđević Crna” u Čortanovcima, OŠ “Petar
Kočić” u Ljukovu, OŠ “Slobodan Bajić Paja” u Novim
Karlovcima i OŠ “Branko Radičević” u Maradiku

3.333.333,33 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske
sale u Ljukovu

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

6.666.666,67 Otvoreni postupak

Strucni nadzor i priprema dokumentacije za tehnicki
prijem za zavrsetak izgradnje sporstke hale u Indjiji
(antifiltraciona zavesa I Izgradnja energetskog bloka)

1.250.000,00 Otvoreni postupak

4.166.666,67 Otvoreni postupak

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnice u naselju Beška

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

6.666.666,67 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

16.666.666,67 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Postavljanje ulaznih tabli na teritoriji opštine Inđija

Postavljanje gejzira na jezeru u Indjiji
Sanacija i rekonstrukcija planinarskog doma
Kozarica na Fruskoj gori

Rekonstrukcija i uredjenje parka Prote Radoslava
Markovica u Inđiji
Deciji mobilijari u parkovima na zelenim povrsinama,
teretane na otvorenom

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2022
1
18.01.2022

Rbr

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
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Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

0017

0018

0019

0020

0021

0022

7.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine
Inđija

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija

1.666.667,00 Otvoreni postupak

4.583.333,33 Otvoreni postupak

4.400.000,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

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

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

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

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

44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
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