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	 На	 основу	 члана	 58.	 став	 3.	 Закона	 о	
запосленима	 у	 аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	
локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	
21/16,	 113/17,	 113/17-др.	 закон	 95/2018	 и	 114/21),	
члана	77.	став	2.	Статута	општине	Инђија	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 5/19	 и	 11/22)	 и	 члана	 4.	
Кадровског	 плана	 Општинске	 управе	 општине	 Инђија	
и	Правобранилаштва	 општине	Инђија	 за	 2022.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 20/21,6/22	 и	
14/22	),	
	 Општинско	веће	општине	Инђија,	на	седници	
одржаној	дана	7.	новембра	2022.	године,	усвојило	је	

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 
Члан 1.

	 У	 Правилнику	 о	 унутрашњем	 уређењу	 и	
систематизацији	 радних	 места	 у	 општинској	 управи	
општине	Инђија	и	правобранилаштву	општине	Инђија	
(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	8/22),	члан	6.	
мења	се	и	гласи:
	 „У	 Општинској	 управи	 се	 обављају	 послови	
интерне	 ревизије,	 које	 врши	 службеник	 изван	
унутрашњих	 организационих	 јединица,	 у	 складу	 са	
законом	којим	се	уређује	област	буџетског	пословања.
	 За	 обављање	 послова	 интерне	 ревизије	
утврђују	 се	 самостално	 извршилачко	 радно	 место	
интерног	 ревизора,	 чији	 рад	 усмерава,	 контролише	 и	
руководи	председник,	као	извршни	орган	општине“.

Члан 2.
	 У	 члану	 23.	 Табела	 Службеници-	 извршиоци	
мења	се	и	гласи:

„
Службеници	–	извршиоци Број	

радних	
места

Број	 
службеника

Самостални	саветник 14 15
Саветник 32 54
Млађи	саветник 6 7
Сарадник 11 13
Млађи	сарадник 1 1

Виши	референт 7 9
Референт / /
Млађи	референт / /
Укупно: 71	

радних	
места

99	
службеника

																																																																																																																																																„

Члан 3.
	 У	члану	24.	став	4.	мења	се	и	гласи:
	 „	Укупан	број	систематизованих	радних	места	
у	Служби	интерне	ревизије	је	1	и	то:
-	1	интерни	ревизор“.

Члан 4.
	 У	 члану	 25.	 Одељење	 за	 финансије,	 код	
радног	 места	 под	 редним	 бројем	 7.	 Ликвидатор,	 број	
службеника	 :“3“	 замењује	 се	 бројем:“2“,	 у	 условима	
речи:“	:“	најмање	једна	година	радног	искуства	у	струци“	
замењују	се	речима:“	завршен	приправнички	стаж“.
У	 Одељењу	 за	 привреду	 и	 инвестиције,	 код	 радног	
места	под	редним	број	11.	Послови	привреде	у	условима	
речи:“	најмање	једна	година	радног	искуства	у	струци“	
замењују	се	речима:“	завршен	приправнички	стаж“.	
	 Код	 радног	 места	 под	 редним	 бројем	 12.	
Послови	 праћења	 инвестиција,	 број	 службеника:	
“1“,	 замењује	 се	 бројем:“2“,	 у	 условима,	 иза	 речи:“	
правних“	реч	 :“или“	се	брише,	додаје	 се	 запета,	после	
речи	:“економских	наука“,	додају	се	речи	:“или	других	
друштвено-хуманистичких	наука“.
	 У	 Одељењу	 за	 утврђивање	 и	 наплату	 јавних	
прихода	код	радног	места	под	редним	бројем	23.	Послови	
пореске	евиденције,	у	условима	речи	:	“	најмање	једна	
година	радног	искуства	у	струци“	замењују	се	речима:“	
завршен	приправнички	стаж“.

	 У	Одељењу	за	урбанизам,	комунално-стамбене	
послове	и	заштиту	животне	средине,	код	радног	места	под	
редним	бројем	33.	Послови	урбанистичког	планирања,		
број	службеника	:“1“,	замењује	се	бројем:“2“.

	 У	 Одељењу	 за	 друштвене	 делатности,	 назив	
радног	места	број	40.	„Послови	здравствене	заштите	–	
Саветник	за	заштиту	права	пацијената,	послови	заштите	
и	остваривање	личних	и	колективних	права	националних	
мањина	и	етничких	група,	заштите	и	остваривања	права	
из	 области	 родне	 равноправности“	 мења	 се	 и	 гласи:	
“Послови	 здравствене	 заштите	 –	Саветник	 за	 заштиту	
права	пацијената,	лице	за	заштиту	података	о	личности,	
послови	заштите	и	остваривање	права	из	области	родне	
равноправности“	,	опис	послова	мења	се	и	гласи:
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Број	15,	страна	број		1738																							Службени	лист	општине	Инђија																							Понедељак	7.	новембар	2022.

„ 

-Обавља управне, стручне и административне послове у области здравствене заштите, 
стара се о заштити права пацијената у складу са Законом,поступа по поднетим 
приговорима пацијената,сарађује са здравственим установама на територији Општине 
на примарном нивоу у поступању по приговорима пацијената,сарађује са Саветом за 
здравље општине Инђија; 

-Сачињава извештаје о раду везано за заштиту права пацијената,учествује у реализацији 
пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се 
општина појављује као носилац или партнер; 

-Учествује у реализацији пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног 
здравља у којима се Општина појављује као носилац или партнер. 
 
-Прати, анализира и спроводи прописе из области заштите података о личности. 
Информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховима 
законским обавезама у вези са заштитом података о личности. Сарађује са Повереником 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

- Израђује акте у вези са остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу и 
обавља све управне, стручне и административно техничке послове који се у вези са 
остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу, 

- Прати, анализира и спроводи прописе и стратешка документа (Национална стратегија 
и акциони планови) из области родне равноправности. 

-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и 
начелника Општинске управе. 

„. 

 Радно место под редним бројем 43. назив радног места „Послови заштите и 
остваривање личних и колективних права, избеглих, прогнаних и расељених лица, лице за 
заштиту података о личности“, мења се и гласи: „Послови заштите и остваривање 
личних и колективних права избеглих, прогнаних и расељених лица, послови заштите 
и остваривање личних и колективних права националних мањина и етничких група“, 
опис послова мења се и гласи: 

„ 

-Обавља стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем 
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица, спроводи и прати спровођење аката 
органа општине у оквиру делокруга рада, учествује у планирању и припреми одлука 
везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, утврђивање 
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„ 

-Обавља управне, стручне и административне послове у области здравствене заштите, 
стара се о заштити права пацијената у складу са Законом,поступа по поднетим 
приговорима пацијената,сарађује са здравственим установама на територији Општине 
на примарном нивоу у поступању по приговорима пацијената,сарађује са Саветом за 
здравље општине Инђија; 

-Сачињава извештаје о раду везано за заштиту права пацијената,учествује у реализацији 
пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се 
општина појављује као носилац или партнер; 

-Учествује у реализацији пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног 
здравља у којима се Општина појављује као носилац или партнер. 
 
-Прати, анализира и спроводи прописе из области заштите података о личности. 
Информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховима 
законским обавезама у вези са заштитом података о личности. Сарађује са Повереником 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

- Израђује акте у вези са остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу и 
обавља све управне, стручне и административно техничке послове који се у вези са 
остваривањем права на накнаду за вантелесну оплодњу, 

- Прати, анализира и спроводи прописе и стратешка документа (Национална стратегија 
и акциони планови) из области родне равноправности. 

-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и 
начелника Општинске управе. 

„. 

 Радно место под редним бројем 43. назив радног места „Послови заштите и 
остваривање личних и колективних права, избеглих, прогнаних и расељених лица, лице за 
заштиту података о личности“, мења се и гласи: „Послови заштите и остваривање 
личних и колективних права избеглих, прогнаних и расељених лица, послови заштите 
и остваривање личних и колективних права националних мањина и етничких група“, 
опис послова мења се и гласи: 

„ 

-Обавља стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем 
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица, спроводи и прати спровођење аката 
органа општине у оквиру делокруга рада, учествује у планирању и припреми одлука 
везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, утврђивање 

статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање смештаја 
избеглица; 
-Израђује предлог програма социјалне заштите социјално угрожених лица и социјалне 
карте у сарадњи са Центром за социјални рад, остварује сарадњу са Комесаријатом за 
избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама. 
Обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију 
локалних стратешких докумената из делокруга рада; 
-Учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других 
удружења и организација из делокруга, припрема извештаје о спровођењу стратешких 
докумената; 
- Прати остваривање права националних мањина и етничких група и предлаже мере у 
циљу њиховог побољшања, прати реализацију пројеката који се тичу националних 
мањина и етничких група, законску регулативу из ових области и предлаже решења у 
вези с тим,прати остваривање акционог плана и одобрених пројеката за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња; 
 
-Врши послове безбедности и здравља на раду,организује превентивне и периодичне 
прегледе испитивања опреме за рад и услова радне околине,предлаже мере за 
побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним  ризиком,свакодневно 
прати и контролише примену мера за безбедност и здравље на раду,прати стање у вези 
са повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом и 
учествује у утврђивању узрока и предлаже мере за њихово отклањање,сарађује са 
службом медицине рада по свим питањима из области безбедности и здравља на 
раду,води све потребне евиденције безбедности и здравља на раду; 

-Прати реализацију пројеката по приспелим донацијама; 
-Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за друштвене делатности и 
начелника Општинске управе; 

 
„. 

  
	 У	Одељење	за	општу	управу,	код	радног	места	
под	 редним	 бројем	 51.	 Администратор	 call	 центра	 ,	 у	
опису	послова	у	 алинеји	5.	после	речи:	 “	рада“	додају	
се	 речи:	 „и	 израда	 и	 ажурирање	 Информатора	 о	 раду	
Општинске	управе;“	,	у	условима	речи:“	најмање	једна	
година	радног	искуства	у	струци“	замењују	се	речима:“	
завршен	приправнички	стаж“.

	 Код	 радног	 места	 под	 редним	 бројем	 52.	
Стручно-оперативни	 послови	 за	 потребе	 Председника	
општине,	 у	 условима	 речи:“	 најмање	 једна	 година	
радног	искуства	у	струци“	замењују	се	речима:“	завршен	
приправнички	стаж“,у	опису	послова	у	алинеји	4.	после	
речи	„управе“,	додају	се	речи:	“	и	израда	и	ажурирање	
Информатора	о	раду	Председника	општине“.

	 Код	 радног	 места	 под	 редним	 бројем	 53.	
Административни	 послови	 у	 области	 личних	 стања	
грађана	,	код	колоне	звање	,	реч	„Сарадник“	замењује	се	
речима:	“Млађи	сарадник“,	у	условима	речи:“	најмање	
три	 године	 радног	 искуства	 у	 струци“	 замењују	 се	
речима:“	завршен	приправнички	стаж	или	најмање	пет	
година	проведених	у	радном	односу	код	послодавца“.

	 У	Одељењу	за	правне	и	скупштинске	послове	
код	радног	места	под	редним	број	79.	Стручни	послови	

за	Скупштину	општине	и	Општинско	веће	,	у	условима	
речи	:“	најмање	једна	година	радног	искуства	у	струци“	
замењују	 се	 речима:“	 завршен	 приправнички	 стаж“,	 у	
опису	 послова	 у	 алинеји	 4.	 после	 речи:„већа“,	 додају	
се	 речи:“	 и	 израда	 и	 ажурирање	 Информатора	 о	 раду	
Општинског	већа“.

	 У	 Кабинету	 председника,	 радно	 место	
под	 редним	 бројем	 81.	 Шеф	 Кабинета	 Председника	
оппштине	 у	 колони	 звање,	 речи	 „Млађи	 саветник“	
замењују	се	речима:“Самостални	саветник“,	у	условима	
за	 наведено	 радно	 место	 речи	 :„најмање	 једна	 година	
радног	 искуства	 у	 струци“	 замењују	 се	 речима:	
„најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци“,	после	
алинеје	5.	додаје	се	алинеја	6.	која	гласи:	„-учествује	у	
припреми	 стратегија,	 пројеката	 ,	 програма,	 планова	 и	
других	 докумената	 по	 налогу	 председника	 општине;“,	
досадашња	алинеја	6.	постаје	алинеја	7.

Члан 5.
	 У	 глави	 III	 назив:	 “ОРГАНИЗАЦИЈА	
И	 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА	 РАДНИХ	 МЕСТА	
САМОСТАЛНИХ	 ИЗВРШИЛАЦА	 ИЗВАН	
УНУТРАШЊИХ	 ОРГАНИЗАЦИОНИХ	
ЈЕДИНИЦА“	 мења	 се	 и	 гласи:	 “ОРГАНИЗАЦИЈА	
И	 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА	 РАДНОГ	 МЕСТА	
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САМОСТАЛНОГ	 ИЗВРШИОЦА	 ИЗВАН	
УНУТРАШЊИХ	ОРГАНИЗАЦИОНИХ	ЈЕДИНИЦА“.

Члан 6.
	 У	глави	III	назив	одељка	1	:“	ОРГАНИЗАЦИЈА	
РАДА	 БУЏЕТСКОГ	 ИНСПЕКТОРА	 И	 ИНТЕРНОГ	
РЕВИЗОРА“	,	мења	се	и	гласи:“	ОРГАНИЗАЦИЈА	РАДА	
ИНТЕРНОГ	РЕВИЗОРА“.

Члан 7.
	 Члан	26.	мења	се	и	гласи:
	 “Послове	 интерне	 ревизије	 врши	 интерни	
ревизор	у	складу	са	Законом	о	буџетском	систему.
	 За	 обављање	 послова	 интерне	 ревизије	
утврђују	 се	 самостално	 извршилачко	 радно	 место	
интерног	 ревизора,	 чији	 рад	 усмерава,	 контролише	 и	
руководи	председник,	као	извршни	орган	општине.„

Члан 8.
	 У	 Одељку	 2.	 назив:	 “ДЕЛОКРУГ	 РАДА	
БУЏЕТСКОГ	 ИНСПЕКТОРА	 И	 ИНТЕРНОГ	
РЕВИЗОРА“,	 мења	 се	 и	 гласи:	 “ДЕЛОКРУГ	 РАДА	
ИНТЕРНОГ	РЕВИЗОРА“.

Члан 9.
	 У	члану	27.	ставови	1.,2.	и	3.	бришу	се.
	 Досадашњи	 ставови	 4.	 и	 5.	 постају	 ставови	 
1.	и	2.

Члан 10.
	 У	 Одељку	 3.	 назив:“	 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА	

РАДНИХ	МЕСТА	САМОСТАЛНИХ	ИЗВРШИЛАЦА“,	
мења	 се	 и	 гласи:“СИСТЕМАТИЗАЦИЈА	 РАДНОГ	
МЕСТА	САМОСТАЛНОГ	ИЗВРШИОЦА“.

Члан 11.
	 У	члану	28.	радно	место	под	редним	бројем:“	
84.	Буџетски	инспектор“	брише	се.

Члан. 12.
	 Компетенције	 за	 радно	 место	 утврђене	 у	
обрасцу	компетенција	чине	саставни	део
Правилника	о	унутрашњем	уређењу	и	систематизацији	
радних	места	у	Општинској	управи	општине	Инђија	и	
Правобранилаштву	општине	Инђија.

Члан 13.
	 Оваj	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 листу	 општине	
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-229/2022-III
Дана: 7. новембра 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 
 

Број: 02-229/2022-III                                                                           Председавајући, 
Дана: 7. новембра 2022. године                                          Заменик Председника општине 
Инђија                                                                                                Милан Кончаревић              
 

 

 

 

 

 

 

Образац компетенција 

1. Редни број и назив 
радног места 

53.   Административни послови у области личних стања 
грађана 

2. Звање радног места Млађи сарадник  
3.  Назив унутрашње 

организационе  
јединице 

Одељење за општу управу  

4.  Понашајне 
компетенције 
(заокружити) 

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање резултата 
3. Оријентација ка учењу и променама 
4. Изградња и одржавање професионалних односа 
5. Савесност, посвећеност и интегритет 
6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

5.  Опште 
функционалне 
компетенције 
 

1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне 
самоуправе у Републици Србији 
2. Дигитална писменост 
3. Пословна комуникација 



Број	15,	страна	број		1741																							Службени	лист	општине	Инђија																							Понедељак	7.	новембар	2022.

6. Посебне 
функционалне 
компетенције у 
одређеној области 
рада 

Области знања и вештина  

 Управно правни 
послови 

1) општи управни поступак; 
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима; 
3) посебне управне поступке; 
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда; 
 

 
7.  

Посебне 
функционалне 
компетенције за 
одређено радно 
место 

Области знања и вештина  

Планска документа, 
прописи и акта из 
надлежности и 
организације органа 

Кодекс понашања запослених у органима општине   

Прописи из 
делокруга радног 
места 

Закон о локалној самоуправи Породични закон Закон о матичним 
књигама,  
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, 
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе 

Процедуре и 
методологије из 
делокруга радног 
места  

 

Софтвери (посебни 
софтвери неопходни 
за рад на радном 
месту) 

еУправа,Електронска писарница органа 

Руковање 
специфичном 
опремом за рад 

 

Лиценце / 
сертификати 

Квалификовани електронски сертификат 

Возачка дозвола  
Страни језик  
Језик националне 
мањине 
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Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови  
управљања људским ресурсима:___________________________________ 
 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно  
место ______________________________________________________ 

Образац компетенција 
 
1. Редни број и назив 

радног места 
81.  Шеф кабинета 

2. Звање радног места Самостални саветник 
3.  Назив унутрашње 

организационе  
јединице 

Општинска управа  

4.  Понашајне 
компетенције 
(заокружити) 

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање резултата 
3. Оријентација ка учењу и променама 
4. Изградња и одржавање професионалних односа 
5. Савесност, посвећеност и интегритет 
6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

5.  Опште 
функционалне 
компетенције 
 

1. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне 
самоуправе у Републици Србији 
2. Дигитална писменост 
3. Пословна комуникација 

6. Посебне 
функционалне 
компетенције у 
одређеној области 
рада 

Области знања и вештина  

 Стручно оперативни 
послови 

1. Методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања 
података; 
2. Технике обраде и израде прегледа података; 
3. Методе анализе и закључивања о стању у области; 
4. Поступак израде стручних налаза; 
5. Методе и технике израде извештаја на основу одређених 
евиденција; 
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7.  

Посебне 
функционалне 
компетенције за 
одређено радно 
место 

Области знања и вештина  

Планска документа, 
прописи и акта из 
надлежности и 
организације органа 

Кодекс понашања запослених у органима општине, Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине 
Инђија. 
 

Прописи из 
делокруга радног 
места 

Закон о локалној самоуправи, Закон о електонској управи, Закон о 
јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања 

 
Процедуре и 
методологије из 
делокруга радног 
места  

 

Софтвери (посебни 
софтвери неопходни 
за рад на радном 
месту) 

 
Портал еУправа  
 
 

Руковање 
специфичном 
опремом за рад 

 

Лиценце / 
сертификати 

Квалификовани електронски сертификат   

Возачка дозвола  
Страни језик  
Језик националне 
мањине 

 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови  
управљања људским ресурсима:___________________________________ 
 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно  
место ______________________________________________________ 
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 На	 основу	 члана	 61.	 став	 1.	 тачка	 23.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	 5/19	 и	 11/22)	 и	 члана	 21.	 став	 1.	 Правилника	 о	
суфинансирању	 мера	 енергетске	 санације	 породичних	
кућа	и	станова	које	се	односе	на	унапређење	термичког	
омотача,	 термотехничких	 инсталација	 и	 уградњу	
соларних	 колектора	 за	 централну	 припрему	 потрошне	
топле	воде	по	јавном	позиву	Управе	за	финансирање	и	
подстицање	енергетске	ефикасности	ЈП1/22	(„Службени	
лист	општине	Инђија“,	број	6/22),
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 дана	 7.	
новембра	2022.	године,	доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ JАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА 

И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 
НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ИНЂИЈА ЗА 

2022. ГОДИНУ

Члан 1.
	 Расписује	 се	 Jавни	 конкурс	 за	 суфинансирање	
мера	 енергетске	 санације,	 породичних	 кућа,	 станова	
и	 стамбених	 зграда	 које	 се	 односе	 на	 унапређење	
термичког	 омотача,	 термотехничких	 инсталација	 и	
уградње	 соларних	 колектора	 за	 централну	 припрему	
потрошне	топле	воде	на	територији	општина	Инђија	за	
2022.	Годину	(у	даљем	тексту:	Јавни	конкурс).

Члан 2.
	 Одлуком	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2022.	
годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	
20/21	 и	 6/22),	 раздео	 V	 Општинска	 управа,	 Програм	
17	 –	 енергетска	 ефикасност	 и	 обновљиви	 извори	
енергије,	 позиција	 495,	 економска	 класификација	
424	 специјализоване	 услуге,	 планирана	 су	 средства	 у	
укупном	износу	од	24.000.000,00	динара,
од	 чега	 је	 12.000.000,00	 динара	 определила	 општина	
Инђија,	а	12.000.000,00	динара	Управа	за	подстицање	и	
унапређење	енергетске	ефикасности.
	 Од	 укупно	 планираних	 средстава,	 из	 става	
1.	 овог	 члана,	 за	 суфинансирање	мера	 из	 члана	 1.	 ове	
Одлуке	опредељено	је	22.000.000,00	динара.

Члан 3.
	 По	 јавном	 позиву	 Управе	 за	 финансирање	 и	
подстицање	енергетске	ефикасности	ЈП1/22	(„Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 број	 6/22),	 Јавни	 конкурс	
спровешће	 Комисија	 за	 реализацију	 мера	 енергетске	
санације	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	7/22).

Члан 4.
	 Јавни	конкурс,	који	је	саставни	део	ове	Одлуке,	
објављује	 се	 на	 огласној	 табли	 Oпштинске	 управе	 и	
интернет	страници	oпштине	Инђија,	а	најава	истог	и	у	
локалним	медијима.

Члан 5.
	 Ову	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 454-2/2022-III
Дана: 7. новембра 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

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

	 На	 основу	 Одлуке	 oпштинског	 већа	 општине	
Инђија	о	расписивању	Јавног	конкурса	суфинансирању	
мера	 енергетске	 санације,	 породичних	 кућа,	 станова	
и	 стамбених	 зграда	 које	 се	 односе	 на	 унапређење	
термичког	 омотача,	 термотехничких	 инсталација	 и	
уградњу	 соларних	 колектора	 за	 централну	 припрему	
потрошне	топле	воде	на	територији	општине	Инђија	број	
454-2	/2022-III	од	7.	новембра	2022.	године	и	Правилника	
о	суфинансирању	мера	енергетске	санације,	породичних	
кућа,	 станова	 и	 стамбених	 зграда	 које	 се	 односе	 на	
унапређење	 термичког	 омотача,	 термотехничких	
инсталација	и	уградње	соларних	колектора	за	централну	
припрему	потрошне	топле	воде	по	јавном	позиву	Управе	
за	подстицање	и	унапређење	енергетске	ефикасности	ЈП	
1/22	(„Службени	лист	општине	Инђија“	број	6/22),
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 дана	 
7.	новембра	2022.	године	расписује,

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, 
породичних кућа, станова и стамбених зграда 

које се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле 
воде на територији општина Инђија за 2022. годину

I.	ПРЕДМЕТ	И	МАКСИМАЛНА	ВИСИНА	
БЕСПОВРАТНИХ	СРЕДСТАВА	ЗА	

СУФИНАНСИРАЊЕ

	 Предмет	 суфинансирања	 обухвата	 следеће	
МЕРЕ	енергетске	ефикасности:

1)	 заменa	 спољних	 прозора	 и	 врата	 и	 других	
транспарентних	 елемената	 термичког	 омотача	 са	
одговарајућим	термичким	својствима	према	негрејаним	
просторијама,	ЗА	ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ	И	СТАНОВЕ.
	 Ова	мера	обухвата	и	пратећу	oпрему	за	прозоре/
врата,	 као	што	 су	 окапнице,	 прозорске	 даске,	 ролетне,	
капци	 и	 др,	 као	 и	 пратеће	 грађевинске	 радове	 на	
демонтажи	и	правилној	монтажи	прозора/врата,	као	што	
је	демонтажа	старих	прозора/врата	и	одвоз	на	депонију,	
правилна	 монтажа	 прозора,	 обрада	 око	 прозорa/врата	
гипс-картон	плочама,	глетовање,	обрада	ивица	и	кречење	
око	прозора/врата	са	унутрашње	стране	зида.
	 Удео	средстава	подстицаја	износи	максимално	
50%	 од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	140.000,00	динара	
са	ПДВ-ом.
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	 Неопходно	 је	 да	 буду	 испуњени	 следеће	
критеријуми	енергетске	ефикасности:
1)	 Спољна	 столарија	 са	 следећим	 минималним	
техничким	 карактеристикама	 (U-коефицијент	 прелаза	
топлоте):
-	U≤	1,5	W/m2K	за	прозоре	и	балконска	врата
-	U	≤	1,6	W/	m2K	за	спољна	врата

2)	 заменa	 спољних	 прозора	 и	 врата	 и	 других	
транспарентних	 елемената	 термичког	 омотача	 са	
одговарајућим	термичким	својствима	према	негрејаним	
просторијама,	ЗА	СТАМБЕНЕ	ЗГРАДЕ.
	 Ова	мера	обухвата	и	пратећу	oпрему	за	прозоре/
врата,	 као	што	 су	 окапнице,	 прозорске	 даске,	 ролетне,	
капци	 и	 др,	 као	 и	 пратеће	 грађевинске	 радове	 на	
демонтажи	и	правилној	монтажи	прозора/врата,	као	што	
је	демонтажа	старих	прозора/врата	и	одвоз	на	депонију,	
правилна	 монтажа	 прозора,	 обрада	 око	 прозорa/
врата	 гипс-картон	плочама,	 глетовање,	 обрада	ивица	и	
кречење	око	прозора/врата	са	унутрашње	стране	зида	за	
стамбене	зграде.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	100.000,00	динара	
са	ПДВ-ом	помножено	са	бројем	станова	у	пријављеној	
стамбеној	згради.
	 Неопходно	 је	 да	 буду	 испуњени	 следеће	
критеријуми	енергетске	ефикасности:
1)	 Спољна	 столарија	 са	 следећим	 минималним	
техничким	 карактеристикама	 (U-коефицијент	 прелаза	
топлоте):
-	U≤	1,5	W/m2K	за	прозоре	и	балконска	врата
-	U	≤	1,6	W/	m2K	за	спољна	врата

3)	 набавка	 и	 инсталација	 котлова	 на	 природни	 гас,	
грејачa	простора,	или	замена	постојећег	грејача	простора	
(котао	или	пећ)	ефикаснијим,	за	ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ	И	
СТАНОВЕ.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	а	максимално	85.000,00	динара	са	
ПДВ-ом.
	 Неопходно	 је	 да	 буде	 испуњен	 следећи	
критеријум	енергетске	ефикасности:
-	минимални	степен	корисности	котла	(грејача	простора)	
на	природни	гас	износи	90%.

4)	 набавка	 и	 инсталација	 котлова	 на	 биомасу	 (дрвни	
пелет,	 брикет,	 сечка),	 грејачa	 простора,	 или	 замена	
постојећег	грејача	простора	(котао	или	пећ)	ефикаснијим,	
ЗА	ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ	И	СТАНОВЕ.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	110.000,00	динара	
са	ПДВ-ом	за	котлове	на	биомасу	(пелет	и	сечка).
	 Неопходно	 је	 да	 буде	 испуњен	 следећи	
критеријум	енергетске	ефикасности:
-	минимални	степен	корисности	котла	(грејача	простора)	
на	биомасу	(дрвни	пелет,	брикет,	сечка)	износи	85%.

5)	 набавка	 и	 инсталација	 котлова	 на	 природни	 гас,	 
грејачa	простора,	или	замена	постојећег	грејача	простора	
(котао	или	пећ)	ефикаснијим,	ЗА	СТАМБЕНЕ	ЗГРАДЕ,
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	а	максимално	40.000,00	динара	са	

ПДВ-ом	за	котлове	на	гас	помножено	са	бројем	станова	
у	пријављеној	стамбеној	згради.
	 Неопходно	 је	 да	 буде	 испуњен	 следећи	
критеријум	енергетске	ефикасности:
-	минимални	степен	корисности	котла	(грејача	простора)	
на	природни	гас	износи	90%.

6)	 набавка	 и	 инсталација	 котлова	 на	 биомасу	 (дрвни	
пелет,	 брикет,	 сечка),	 грејачa	 простора,	 или	 замена	
постојећег	грејача	простора	(котао	или	пећ)	ефикаснијим,	
ЗА	СТАМБЕНЕ	ЗГРАДЕ.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	 пријави,	 а	 максимално	 50.000,00	 динара	
са	 ПДВ-ом	 за	 котлове	 на	 биомасу	 (пелет	 и	 сечка)	
помножено	са	бројем	станова	у	пријављеној	стамбеној	
згради.
	 Неопходно	 је	 да	 буде	 испуњен	 следећи	
критеријум	енергетске	ефикасности:
-	минимални	степен	корисности	котла	(грејача	простора)	
на	биомасу	(дрвни	пелет,	брикет,	сечка)	износи	85%.

7)	 замена	 постојеће	 или	 уградња	 нове	 цевне	 мреже,	
грејних	 тела-радијатора	 и	 пратећег	 прибора	 ЗА	
ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ	И	СТАНОВЕ	(за	ову	меру	се	може	
конкурисати	 само	 заједно	 са	 мером	 замене	 постојећег	
грејача	простора	(котао	или	пећ)	ефикаснијим	из	става	
1.	тачка	3)	или	4),	овог	одељка).
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	120.000,00	динара	
са	ПДВ-ом.

8)	 замена	 постојеће	 или	 уградња	 нове	 цевне	 мреже,	
грејних	тела-радијатора	и	пратећег	прибора	за	стамбене	
зграде,	(за	ову	меру	се	може	конкурисати	само	заједно	
са	мером	замене	постојећег	грејача	простора	(котао	или	
пећ)	ефикаснијим	из	става	1.	тачка	5)	или	6),	овог	одељка	
или	уколико	је	одобрен	захтев	да	се	зграда	прикључи	на	
даљински	систем	грејања.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	100.000,00	динара	
са	ПДВ-ом	помножено	са	бројем	станова	у	пријављеној	
стамбеној	згради.

9)	 набавка	 и	 уградње	 топлотних	 пумпи	 и	 пратеће	
инсталације	 грејног	 система	 (грејач	 простора	 или	
комбиновани	грејач)	ЗА	ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ.
	 Удео	 средстава	 подстицаја	 износи	 50%	
од	 вредности	 укупне	 инвестиције	 са	 ПДВ-ом	 по	
појединачној	пријави,	 а	максимално	250.000,00	динара	
са	ПДВ-ом

10)	набавка	и	уградње	соларних	колектора	у	инсталацију	
за	централну	припрему	потрошне	топле	воде	за	грејање	
санитарне	потрошне	топле	воде	и	пратеће	инсталације	
грејног	система	ЗА	ПОРОДИЧНЕ	КУЋЕ.
Укупан	износ	средстава	подстицаја	која	се	додељују	за	
ову	меру,	представља	мањи	износ	од::
(1)	50%	од	вредности	укупне	инвестиције	са	ПДВ	ом,	а	
максимално	140.000,00	динара	са	ПДВ-ом,	и;
(2)	износа	који	се	добија	множењем	количине	топле	воде	
из	достављене	профактуре,	са	износом	од	650,00	динара	
са	ПДВ-ом.	
  



Број	15,	страна	број		1746																							Службени	лист	општине	Инђија																							Понедељак	7.	новембар	2022.

	 Домаћинстава	(за	породичне	куће	и	станове)	и	
стамбене	 заједнице	 не	 могу	 да	 конкуришу	 за	 више	 од	
једне	мере	енергетске	ефикасности	из	овог	одељка,	осим	
за	мере	из	става	1.	тач.	7)	и	8)	овог	одељка.
	 Укупно	 планирана	 средства	 које	 општина	
заједно	 са	 средствима	 Управе	 за	 подстицање	 и	
унапређење	 енергетске	 ефикасности	 додељује	 путем	
овог	конкурса	износе	22	милиона	динара.
	 Додатни	услови	за	доделу	средстава	подстицаја	
за	енергетску	санацију	стамбених	објекта:
	 За	мере	из	става	1.	тач	1)	и	2)	овог	одељка	средства	
се	неће	одобравати	за	набавку	и	уградњу	појединачних	
прозора	и	врата.	Средства	се	неће	одобравати	за	набавку	
улазних	врата	стамбених	објеката	која	нису	у	директној	
вези	са	грејаним	простором.
	 За	 стамбене	 објекте	 са	 више	 етажа	 једног	
власника,	 средства	 се	 могу	 користити	 за	 замену	
столарије	на	 једној	или	свим	етажама	с	тим	да	 замена	
столарије	на	свакој	од	етажа	мора	бити	комплетна.
	 Власници	 појединачних	 етажа	 у	 стамбеном	
објекту	 подносе	 појединачне	 пријаве	 за	 замену	
столарије.

II	КОРИСНИЦИ	СРЕДСТАВА

	 Kорисници	 бесповратних	 средстава	 су	
домаћинства	и	стамбене	заједнице	изузев:

1)	 власника	 посебних	 делова	 стамбено-пословног	
објеката	који	не	служе	за	становање;
2)	 власника	 стамбених	 објеката	 који	 су	 у	 претходне	
две	 године	 после	 достављања	 Решења	 о	 додели	
бесповратних	средстава	за	сличне	активности	одустали	
од	спровођења	активности.

III	УСЛОВИ	ПРИЈАВЕ	НА	КОНКУРС

	 Право	 учешћа	на	 конкурсу	имају	 домаћинства	
која	 станују	 у	 породичним	 кућама	 и	 становима	 и	
стамбене	заједнице	и	испуњавају	следеће	услове:
1)	да	је	подносилац	пријаве:
(1)	власник	објекта,	или
(2)	 ако	 подносилац	 пријаве	 није	 власник,	 онда	 да	
подносилац	 пријаве	 има	 пријаву	 боравка	 на	 адреси	
објекта	 за	 који	подноси	пријаву,	и	 тада	 је	потребно	уз	
пријаву	поднети	писану	сагласност	власника	објекта
2)	 да	 је	 објекат	 настањен	 и	 уз	 пријаву	 приложити	
копију	рачуна	за	електричну	енергију	где	се	види	да	је	
потрошња	електричне	енергије	у	објекту	у	претходном	
месецу	минимално	30	kwh.
3)	 да	 је	 стамбена	 заједница	 уписана	 у	 одговарајући	
регистар,
4)	не	прихватају	се	трошкови	радова,	набавке	материјала	
и	опреме	који	настану	пре	првог	обиласка	Комисије	за	
преглед	 и	 оцену	 поднетих	 захтева	 за	 суфинансирање	
пројеката	енергетске	ефикасности.

	 Уколико	има	више	од	једног	власника	породичне	
куће,	потребно	је	доставити	сагласност	осталих	власника	
приликом	пријаве.

	 Уколико	 подносилац	 пријаве	 није	 власник	
породичне	 куће,	 потребно	 је	 доставити	 сагласност	
власника.

IV	НЕПРИХВАТЉИВИ	ТРОШКОВИ

	 Не	 прихватају	 се	 трошкови	 радова,	 набавка	
материјала	 и	 опрема	 који	 настану	 пре	 првог	 обиласка	
комисије	 за	 преглед	 и	 оцену	 поднетих	 захтева	 за	
суфинасирање	пројеката	енергетске	ефикасности.
	 Неприхватљиви	 трошкови	 –	 Трошкови	 који	
неће	 бити	 финансирани	 јавним	 конкурсом	 из	 буџета	
Општине	Инђија	су:
1)	Трошкови	који	су	у	вези	са	набавком	опреме:	царински	
и	административни	трошкови
2)	 Трошкови	 у	 вези	 са	 одобравањем	 и	 спровођењем	
кредитног	 задужења:	 трошкови	 одобравања	 кредита,	
трошкови	камата,	трошкови	кредитног	бироа,	трошкови	
осигурања	кредита	и	сл.
3)	 Рефундација	 трошкова	 за	 већ	 набављену	 опрему	 и	
извршене	услуге	(плаћене	или	испоручене)
4)	 Набавка	 опреме	 коју	 подносилац	 захтева	 за	
бесповратна	средства	сам	производи	или	за	услуге	које	
подносилац	захтева	сам	извршава

	 Други	трошкове	који	нису	у	складу	са	мерама	
енергетске	санације.

V	ОБАВЕЗНА	ДОКУМЕНТАЦИЈА	УЗ	ПРИЈАВУ	 
НА	ЈАВНИ	КОНКУРС

	 Пријава	 коју	 на	 јавни	 конкурс	 подносе	
домаћинства	 (за	 породичне	 куће	 и	 станове)	 нарочито	
садржи:

1)	 потписан	 и	 попуњен	 Пријавни	 образац	 за	
суфинасирање	мера	енергетске	ефикасности	(Прилог	1)	
са	попуњеним	подацима	о	мери	за	коју	се	конкурише	и	
о	 стању	 грађевинских	 (фасадних)	 елемената	 и	 грејног	
система	објекта;
2)	фотокопије	личних	карата	или	очитане	личне	карте	за	
сва	физичка	лица	која	живе	на	адреси	породичне	куће	за	
коју	 се	подноси	пријава.	 За	малолетна	лица	доставити	
фотокопије	здравствених	књижица;
3)	фотокопију	рачуна	за	утрошену	електричну	енергију	
за	стамбени	објекат	за	који	се	конкурише	за	последњи	
месец,	ради	доказа	да	се	живи	у	пријављеном	стамбеном	
објекту	 (препоручује	 се	 да	 минимална	 потрошња	 не	
може	бити	мања	од	30	kWh	месечно);
4)	 потврда	 о	 могућности	 прикључења	 на	 гасоводну	
мрежу	за	меру	набавке	котла	на	гас	(за	набавку	котла	на	
природни	гас);
5)	 предмер	 и	 предрачун/профактура	 за	 опрему	 са	
уградњом	 издата	 од	 привредног	 субјекта	 са	 листе	
директних	корисника	(привредних	субјеката)	(Прилог	2)	
коју	је	објавила	Општина;
6)	 изјава	 о	 члановима	 домаћинства	 са	 фотокопијом	
личних	 карата	 за	 сваког	 члана	 домаћинства	 са	 јасно	
видљивом	адресом	становања;
7)	потписана	изјава	о	 сагласности	да	орган	 за	потребе	
поступка	може	 извршити	 увид,	 прибавити	 и	 обрадити	
податке	 о	 чињеницама	 о	 којима	 се	 води	 службена	
евиденција,	а	који	су	неопходни	у	поступку	одлучивања.
(Прилог	3)

	 Пријава	коју	на	јавни	конкурс	подносе	стамбене	
заједнице	нарочито	садржи:

1)	 потписан	 и	 попуњен	 Пријавни	 образац	 за	
суфинасирање	 мера	 енергетске	 ефикасности	 (Прилог	
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1А),	са	попуњеним	подацима	о	мери	за	коју	се	конкурише	
и	о	стању	грађевинских	(фасадних)	елемената	и	грејног	
система	објекта;
2)	фотокопију	рачуна	за	утрошену	електричну	енергију	
за	 сваки	 стан	 стамбене	 зграде	 за	 коју	 се	 конкурише	
за	 последњи	 месец,	 ради	 доказа	 да	 власници	 живи	 у	
пријављеном	 стамбеном	 објекту	 (препоручује	 се	 да	
минимална	 потрошња	 не	 може	 бити	 мања	 од	 30	 kWh	
месечно	 по	 стану-	 потребно	 за	 минимум	 50%	 станова	
у	згради);
3)	доказ	о	регистрацији	Стамбене	заједнице;
4)	сагласност	стамбене	заједнице	за	предложену	меру;
5)	 листа	 чланова	 стамбене	 заједнице	 са	 фотокопијом	
личних	 карата	 за	 сваког	 члана	 стамбене	 заједнице	 са	
јасно	видљивом	адресом	становања;
6)	 списак	 свих	 станара	 стамбене	 зграде	 са	 копијама	
личне	карте	где	се	види	адреса	становања;
7)	 потврда	 о	 могућности	 прикључења	 на	 гасоводну	
мрежу	за	меру	набавке	котла	на	гас;
8)	 предмер	 и	 предрачун/профактура	 за	 опрему	 са	
уградњом	 издата	 од	 привредног	 субјекта	 са	 листе	
директних	корисника	(привредних	субјеката)	(Прилог	2)	
коју	је	објавила	Општина;
9)	потписана	изјава	о	 сагласности	да	орган	 за	потребе	
поступка	може	 извршити	 увид,	 прибавити	 и	 обрадити	
податке	 о	 чињеницама	 о	 којима	 се	 води	 службена	
евиденција,	а	који	су	неопходни	у	поступку	одлучивања;	
(Прилог	3)
10)		одобрен	захтев	за	прикључење	на	даљински	систем	
грејања,	 уколико	 се	 стамбена	 заједница	 пријављује	 за	
меру	из	одељка	I	став	1.	тачка	11)	овог	јавног	конкурса	
која	 се	 односи	 на	 уградњу	 нове	 цевне	 мреже,	 грејних	
тела-радијатора	и	пратећег	прибора;

VI	ПРЕУЗИМАЊЕ	ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ЗА	 
ЈАВНИ	КОНКУРС

	 Конкурсна	 документација	 за	 Јавни	 конкурс	
може	се	преузети	на	интернет	страници	општине	Инђија,	
или	на	писарници	Општинске	управе	општине	Инђија	и	
садржи:
1)	Комплетан	текст	Јавног	конкурса,
2)	Прилог	1	-	за	грађане	-	Пријавни	образац	и	образац	о	
стању	породичних	кућа	и	станова
3)	 Прилог	 2	 -	 Листа	 привредних	 субјеката/извођача	
радова	са	које	грађани	бирају	једног	извођача	и	од	којег	
морају	 да	 прибаве	 предрачун	 са	 ценом	 за	 опрему	 и	
уградњу.
4)	Прилог	3	-	Потписана	изјава	о	сагласности
5)	Прилог	4	-	Критеријуми	за	избор	пројеката

VII	МЕСТО	И	РОК	ДОСТАВЈЬАЊА	ПРИЈАВА

	 Рок	 за	 подношење	 пријава	 је	 21	 дан	 од	 дана	
објављивања	на	званичној	интернет	страници	и	огласној	
табли	општине	Инђија.
	 Конкурс	 је	 отворен	 закључно	 са	 даном	
30.11.2022.	године.
	 Попуњени,	потписани	и	одштампани	пријавни	
образац	 у	 три	примерка	 (један	 оригинал	и	 две	 копије)	
и	 пратећа	 документација	 достављају	 се	 у	 затвореној	
коверти	са	назнаком:

„ПРИЈАВА	 ЗА	 ЈАВНИ	 КОНКУРС	 за	 суфинансирање	
мера	 енергетске	 санације,	 породичних	 кућа,	 станова	
и	 стамбених	 зграда	 које	 се	 односе	 на	 унапређење	

термичког	 омотача,	 термотехничких	 инсталација	 и	
уградње	 соларних	 колектора	 за	 централну	 припрему	
потрошне	 топле	 воде	 -	 НЕ	 ОТВАРАТИ”,	 са	 пуном	
адресом	пошиљаоца	на	полеђини	коверте.

	 Пријава	 се	 предаје	 лично	 на	 писарници	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	 или	 препоручено	
поштом	на	адресу:

Општина	Инђија
Комисија	за	реализацију	мера	енергетске	санације
Инђија,	Цара	Душана	1

	 За	 све	 додатне	 информације	 и	 обавештења	 у	
вези	 Јавног	 конкурса	 можете	 се	 обратити	 на	 контакт	
телефон	022/561-322	и	електронску	адресу:	e-mail:	ener-
getskasanacija@indjija.rs.
	 Сва	 питања	 и	 одговори	 биће	 објављени	 на	
интернет	страници	општине	www.indjija.rs.
	 Благовременом	доставом	сматра	се	препоручена	
пошиљка	предата	пошти	најкасније	до		истека	последњег	
дана	утврђеног	рока	за	предају	конкурсне	документације	
(печат	поште),	без	обзира	на	датум	приспећа.
	 Пријаве	послате	на	било	који	други	начин	неће	
бити	узете	у	разматрање.
	 Неблаговремене	 и	 непотпуне	 пријаве	 се	 неће	
разматрати.

VIII	КРИТЕРИЈУМИ	ЗА	ИЗБОР	ПРОЈЕКАТА

	 Критеријуми	за	избор	пројеката	су	следећи:

1)	постојеће	стање	у	погледу	термичке	изолације	објекта;
2)	постојећи	начин	грејања;
3)	постојеће	карактеристике	спољне	столарије;
4)	К	фактор	заузетости	површине;
5)	 коришћење	 субвенција	 за	 енергетску	 санацију	
(средства	општине/републике)

	 Детаљни	 начин	 бодовања	 према	 наведеним	
критеријумима	је	дат	у	Прилогу	4.

IX	ОЦЕЊИВАЊЕ,	УТВРЂИВАЊЕ	ЛИСТЕ	И	ИЗБОР	
ДОМАЋИНСТАВА	И	СТАМБЕНИХ	ЗАЈЕДНИЦА

	 Оцењивање	 и	 рангирање	 пројеката	
домаћинстава	и	стамбених	заједница,	врши	се	у	складу	
са	Правилником	и	применом	критеријума	из	одељка	VIII	
Јавног	конкурса.
	 Комисија	 за	 реализацију	 мера	 енергетске	
санације	општине	(у	даљем	тексту:	Комисија)	разматра	
пријаве	и	у	складу	са	условима	из	одељка	III	и	утврђује	
јединствену	 прелиминарну	 ранг	 листу	 крајњих	
корисника	за	све	мере	енергетске	ефикасности	из	јавног	
конкурса	на	основу	бодовања	према	критеријумима	из	
одељка	VIII	Јавног	конкурса.
	 Листу	 из	 става	 2.	 овог	 одељка	 Комисија	
објављује	 на	 огласној	 табли	 општине	 и	 званичној	
интернет	страници	општине.
	 Подносиоци	 пријава	 имају	 право	 увида	 у	
поднете	 пријаве	 и	 приложену	 документацију	 по	
утврђивању	листе	из	става	2.	овог	одељка	у	року	од	три	
дана	од	дана	објављивања	листе	у	складу	са	ставом	3.	
овог	одељка.
	 На	 листу	 из	 става	 2.	 овог	 одељка	 подносиоци	
пријава	имају	право	приговора	Комисији	у	року	од	осам	
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дана	од	дана	њеног	објављивања.	Приговор	се	подноси	
на	писарницу	општине.
	 Комисија	 је	 дужна	 да	 размотри	 поднете	
приговоре	 на	 листу	 из	 става	 2.	 овог	 одељка	 као	 и	 да	
донесе	одлуку	о	приговору,	која	мора	бити	образложена,	
у	року	од	15	дана	од	дана	његовог	пријема	и	на	основу	
донетих	одлука	донесе	ревидирану	прелиминарну	листу.
	 На	 основу	 листе	 из	 става	 6.	 овог	 одељка	
Комисија	 врши	теренски	обилазак	ради	увида	у	 стање	
стамбених	 објеката	 са	 те	 листе	 закључно	 са	 редним	
бројем	 подносиоца	 пријаве	 до	 којег	 су	 обезбеђена	
укупна	средства	за	субвенционисање.
	 Уколико	 је	 Комисија	 приликом	 теренског	
обиласка	 из	 става	 7.	 овог	 одељка	 утврдила	 да	 је	
подносилац	пријаве	 дао	неистините	 податке	 у	 пријави	
Комисија	 га	 елиминише	 из	 ревидиране	 прелиминарне	
листе	 и	 уместо	 њега	 спроводи	 теренски	 обилазак	
првог	следећег	на	листи	код	кога	није	вршен	теренски	
обилазак.
	 Приликом	 теренског	 обиласка	 уз	 обавезно	
присуство	 подносиоца	 захтева	 комисија	 сачињава	
записник	 у	 два	 примерка,	 при	 чему	 један	 остаје	
подносиоцу	 пријаве,	 а	 један	 задржава	 Комисија.	 У	
записнику	Комисија	 потврђује	 да	 ли	 су	мере	 наведене	
у	 предмеру	 и	 предрачуну	 који	 је	 грађанин	 поднео	
приликом	пријаве	на	јавни	конкурс	прихватљиве.
	 На	 основу	 записника	 из	 става	 9.	 овог	 одељка	
комисија	 сачињава	 предлог	 коначне	 листе	 крајњих	
корисника.
	 Листу	 из	 става	 10.	 овог	 одељка	 Комисија	
објављује	 на	 огласној	 табли	 општине	 и	 званичној	
интернет	страници	општине.
	 На	листу	из	става	10.	овог	одељка	подносиоци	
пријава	код	којих	 је	извршен	теренски	обилазак,	имају	
право	приговора	Комисији	у	року	од	осам	дана	од	дана	
објављивања	предлога	коначне	листе	крајњих	корисника.	
Приговор	се	подноси	на	писарницу	општине.
	 Комисија	је	дужна	да	одлучи	по	приговорима	из	
става	10.	овог	одељка	у	року	од	15	дана	од	дана	пријема	
приговора	 и	 након	 одлучивања	 по	 свим	 приговорима	
сачини	коначну	листу	крајњих	корисника.
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 доноси	
Одлуку	 о	 додели	 бесповратних	 средстава	 крајњим	
корисницима	 за	 спровођење	мера	 енергетске	 санације,	
на	основу	чега	се	закључују	уговори.

X	НАЧИН	РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ДОДЕЉЕНИХ	
СРЕДСТАВА

	 Општина	 ће	 вршити	 пренос	 средстава	
искључиво	привредним	субјектима	-	извођачима	радова,	
а	не	домаћинствима	или	стамбеним	заједницама,	након	
што	грађанин	или	стамбена	заједница	изврши	целокупну	
уплату	извођачу	радова	и	након	завршетка	реализације	
мере.
	 Услов	да	 се	пренесу	 средства	извођачу	радова	
је	 потврда	 Комисије	 да	 су	 радови	 изведени	 како	 је	
предвиђено	предмером	и	предрачуном	који	је	грађанин	
или	стамбена	заједница	предао	када	се	пријавио	за	меру	
као	и	у	складу	са	записником	Комисије	приликом	првог	
изласка.
	 Грађанин	 или	 стамбена	 заједница	 мора	
имати	 уредну	 документацију	 (рачуне	 и	 атесте)	 које	 ће	
доставити	надлежној	комисији.
	 Општина	 ће	 вршити	 пренос	 средстава	
изабраним	извођачима	радова	у	складу	са	 закљученим	

уговором.	 Грађанин	 или	 стамбена	 заједница	 ће	 сам	
сносити	 трошкове	изведених	радова	који	буду	већи	од	
износа	 субвенције	 наведене	 у	 одељку	 I	 (максималног	
износа	бесповратних	средстава	општине).
	 Контролу	 извршења	 уговорених	 обавеза	
извршиће	 надлежни	 органи	 који	 су	 задужени	 за	
урбанизам	односно	заштиту	животне	средине,	у	сарадњи	
са	Комисијом.
	 Уколико	грађанин	или	стамбена	заједница	није	
средства	наменски	утрошио,	или	радови	нису	изведени	у	
складу	са	предмером	и	предрачуном	који	је	грађанин	или	
стамбена	заједница	поднео	приликом	пријаве,	општина	
неће	уплатити	средства	додељена	јавним	конкурсом.
	 Уколико	из	неког	разлога	грађанин	или	стамбена	
заједница	 не	 може	 да	 реализује	 набавку	 од	 одабраног	
извођача	радова,	има	право	да	изврши	набавку	од	другог	
са	листе	и	да	о	томе,	пре	реализације	набавке,	обавести	
Комисију	 и	 достави	 јој	 нову	 профактуру/предрачун,	 с	
тим	да	износ	не	може	бити	већи	од	одобреног.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 454-2/2022-III-1
Дана: 7. новембра 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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 На	 основу	 члана	 20.	 став	 8.	 Правилникa	 o	
суфинансирању	 енергетске	 санације	 породичних	
кућа	 и	 станова	 путем	 уградње	 соларних	 панела	 за	
производњу	 електричне	 енергије	 за	 сопствене	 потребе	
и	 унапређење	 термотехничког	 система	 путем	 уградње	
калориметара,	 циркулационих	 пумпи,	 термостатских	
вентила	 и	 делитеља	 топлоте	 по	 основу	 јавног	 позива	
за	 суфинансирање	 програма	 енергетске	 санације	
стамбених	 зграда,	 породичних	 кућа	 и	 станова,	 јп1/22	
број:	 02-	 72/2022-III	 од	 16.05.2022.	 године,	 члана	 61.	
став	 1.	 тачка	 23.	Статута	 општине	Инђија	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“,	 број	 5/19	и	 11/22)	 и	 на	 основу	
спроведеног	 Јавног	 позиво	 за	 учешће	 привредних	
субјеката	 у	 спровођењу	 мера	 енергетске	 санације	 у	
домаћинствима	 путем	 уградње	 соларних	 панела	 за	
производњу	 електричне	 енергије	 за	 сопствене	 потребе	
и	 унапређење	 термотехничког	 система	 путем	 уградње	
калориметара,	 циркулационих	 пумпи,	 термостатских	
вентила	и	делитеља	на	територији	општине	Инђија	број:	
02-171-1/2022-III	од	08.08.2022.	године,
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 дана	 7.	
новембра	2022.	године,	доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

(ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ

I
	 У	 поступку	 избора	 директних	 корисника	
(привредних	 субјеката)	 у	 спровођењу	 мера	 енергетске	
санације	на	територији	општине	Инђија,	на	основу	јавног	
конкурса,	изабрани	су	следећи	привредни	субјекти:
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	 За	меру	1)	Набавка	и	уградња	соларних	панела,	
инвертера	и	пратеће	инсталације	 за	породичне	куће	 за	
производњу	електричне	енергије	за	сопствене	потребе,	
уградње	двосмерног	мерног	уређаја	за	мерење	предате	
и	 примљене	 електричне	 енергије,	 и	 израде	 неопходне	
техничке	 документације	 и	 извештаја	 извођача	 радова	
на	 уградњи	 соларних	 панела	 и	 пратеће	 инсталације	
за	 производњу	 електричне	 енергије	 који	 су	 у	 складу	
са	 законом	 неопходни	 приликом	 прикључења	 на	
дистрибутивни	систем.
	 Снага	 соларних	 панела	 не	 може	 бити	 већа	 од	
одобрене	снаге	мерног	места,	која	је	наведена	у	рачуну	
за	утрошену	електричну	енергију,	а	максимално	до	6	kW	
изабран	је:

1.	MLS	EXING	ДОО	Београд

II
	 Са	 изабраним	 корисником	 биће	 закључен	
уговор,	 који	ће	у	име	општине	 закључити	Председник	
општине,	 а	 којим	 ће	 се	 регулисати	међусобна	 права	 и	
обавезе.

III
	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 наредног	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 „Службеном	 листу	 општине	 Инђија“,	
а	 биће	 објављена	 и	 на	 званичној	 интернет	 страници	
општине	 Инђија	 и	 огласној	 табли	 Општинске	 управе	
општине	Инђија.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-230/2022-III
Дана: 7. новембра 2022. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

    342
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343
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-65/2020-II
Дана: 05.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/11	трошкови	зарада	лица	запослених	на	реализацији	
програма,	у	из	износу	од:	468.860,58	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

344
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-80/2020-II
Дана: 11.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/19	 режијски	 трошкови,	 у	 износу	 од:	 80.789,29	
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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345
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-81/2020-II
Дана: 11.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	 одобравају	 се	 средства	 у	 укупном	 износу	 од	
80.455,00	динара,	и	то	за:

-	427/5	трошкови	закупа,	у	износу	од:	36.000,00	динара
-	 427/14	 трошкови	набавке	пехара,	медаља,	 диплома	и	
сл.,	у	износу	од:	44.455,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

346
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-82/2020-II
Дана: 11.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	 108/13,142/14	 и	 68/15-др.	 Закон,	 103/15,	 99/16,	
113/17,	95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	
Статута	 Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	
2020.	 годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија	 “	 бр.	
31/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Планинарском	
клубу	 „Железничар-	Инђија“	Инђија	 бр.	 66-29/2019-III	
и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	
програма	 Планинарском	 клубу	 „Железничар-	 Инђија“	
Инђија	бр.	40-47/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Планинарском	 клубу	
„Железничар-	Инђија“	Инђија	одобравају	се	средства	у	
укпуном	износу	од	69.000,00	динара,	и	то	за:

-	427/115	трошкове	штампања	публикација	и	материјала,	
у	износу	од:	19.000,00	динара
-	427/118	трошкове	чланарине	надлежном	националном	
спортском	савезу	и	другим	гранским	савезима,	у	износу	
од:	50.000,00	динара

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Планинарског	
клуба	 „Железничар-	 Инђија“	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	
840-17987763-73.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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347
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-91/2020-II
Дана: 11.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Клубу	дизача	тегова	и	дициплина	снаге	
„Камен“	Инђија	 бр.	 66-15/2019-III	 и	Уговора	 о	 додели	
средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	 Клубу	
дизача	тегова	и	дициплина	снаге	„Камен“	Инђија	бр.	40-
44/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Клубу	 дизача	 тегова	 и	
дициплина	снаге	„Камен“	Инђија	одобравају	се	средства	
за:

-	 427/103	 -	 трошкове	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	99.000,00	динара

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Клуба	дизача	
тегова	и	дициплина	снаге	„Камен“	у	Управи	за	трезор,	
број	840-17922763-06.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

348
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-93/2020-II
Дана: 11.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.31/19),	 Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Фудбалском	 клубу	 „Слога“	
Марадик	бр.	66-20/2020-III,	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	 годишњег	програма	Фудбалском	клубу	
„Слога“	Марадик	бр.	40-52/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.година,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	 „Слога“	
Марадик	одобравају	се	средства	за:

-	 427/76	 трошкове	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	97.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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349
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-94/2020-II
Дана: 10.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	 108/13,142/14	 и	 68/15-др.	 Закон,	 103/15,	 99/16,	
113/17,	95/18	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 9/13–пречишћен	 текст,	 7/18	 и	 5/19),	 Одлуке	 о	
буџету	 општине	 Инђија	 за	 2020.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	и	на	основу	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 законом	 поверених	
јавних	овлашћења	Црвеном	крсту	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	 Црвеном	 крсту	 из	 Инђије	 по	 основу	 Уговора	 број	 
40-19/2020	за	трошковe	реализације	законом	поверених	
јавних	овлашћења	за	ЈАНУАР	2020.	године	са	износом	
од	 427.237,04	 динара.	 Средства	 која	 се	 одобравају	
утврђена	су	Одлуком	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.
годину,	по	Програму	11	 -	Социјална	и	дечија	 заштита,	
Шифра	–	0901,	Програмска	активност	-	0005,	Подршка	
реализацији	програма	Црвеног	крста,	Раздео	5,	Функција	
160	 -	Опште	 јавне	 услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	
другом	месту,	Позиција	344,	Економска	класификација-	
481,	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 Црвени	
крст.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Црвеног	крста	
из	Инђије	у	Управи	за	трезор,	број	840-15322763-42.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

350
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-96/2020-II
Дана: 11.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	„Савеза	за	спорт	и	рекреацију	инвалида	
општине	Инђија“	Инђија	бр.	66-12/2019-III	и	Уговора	о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
бр.	40-41/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	и	спортисти,	„Савезу	за	спорт	и	рекреацију	
инвалида	 општине	 Инђија“	 Инђија	 одобравају	 се	
средства	у	укупном	износу	од	17.724,20	динара,	и	то	за:

-	 427/89	 трошкове	 финансијских	 услуга	 (банкарске,	
књиговодстене,	 услуге	 нотара),	 у	 износу	 од:	 15.000,00	
динара

-	 427/94	 индиректне	 трошкови	 (тршкове	 комуналних	
услуга,	 набавка	 канцеларијског	 материјала,	 птт	
трошкови,	банкарске	услуге	и	др.),	у	износу	од:	2.724,20	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 „Савеза	 за	
спорт	и	рекреацију	инвалида	општине	Инђија“	у	Управи	
за	трезор,	број	840-19080763-61.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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



Број	15,	страна	број		1754																							Службени	лист	општине	Инђија																							Понедељак	7.	новембар	2022.

351
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-98/2020-II
Дана: 11.03.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.		Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превози	 смештај)	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	7.632,30	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

352
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-99/2020-II
Дана: 26.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 и	 смештај	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	3.571,80	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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353
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-100/2020-II
Дана: 26.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 и	 смештај	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	3.581,40	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

354
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-101/2020-II
Дана: 26.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 и	 смештај	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	3.567,60	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-102/2020-II
Дана: 26.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 и	 смештај	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	17.364,30	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

356
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-104/2020-II
Дана: 11.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Фудбалског	 клуба	 „Инђија“	
Инђија	 бр.	 66-28/2019-III,	 Уговора	 о	 додели	 средстава	
за	 реализовање	 годишњег	 програма	Фудбалског	 клуба	
„Инђија“	Инђија	бр.	40-36/2019-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427-	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Фудбалском	клубу	„Инђија“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/22	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	9.277.792,50	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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357
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-106/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/171	 -	 трошкови	 куповне	 спортске	 опреме	 и	
реквизита	 и	 остале	 основне	 опреме,	 у	 износу	 од:	
60.000,00	динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

358
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-107/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/173	-	трошкови	школарине	и	стручно	оспосбљавање,	
котзације	за	учешће	на	стручном	усавршавању,	у	износу	
од:	12.000,00	динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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359
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-108/2020-II
Дана: 26.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клубу	„Безбедност“	Инђија	бр.	66-
37/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	за	реализовање	
годишњег	 програма	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	 Инђија	
бр.	40-71/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Џудо	 клубу	 „Безбедност“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/170	 -	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 и	 смештај	 за	
спортисте	и	спортске	стручњаке,	у	износу	од:	2.737,70	
динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Џудо	
клуба	 „Безбедност“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 
840-19616763-30.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

360
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-109/2020-II
Дана: 11.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/3	трошкови	исхране	и	смештаја	за	време	припрема	
и	такмичења,	у	из	износу	од:	533.266,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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361
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-110/2020-II
Дана: 20.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/1	 трошкови	 путовања	 запослених	 и	 трошкоив	
путовања	службеним	 возилом,	 у	 из	 износу	 од:	
24.512,93	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

362
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-115/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	за	реализацију	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	бр.	66-18/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	бр.	40-45/2020-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	одобравају	се	средства,	и	то	за:

-	 427/107	 -	 трошкови	 куповине	 спортске	 опреме	 и	
реквизита	 и	 остале	 основне	 опреме,	 у	 износу	 од:	
47.859,84	динара

2.	Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	„Младост“	Инђија	Инђија	у	Управи	за	трезор,	број	
840-18019763-06.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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363
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-116/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	за	реализацију	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	бр.	66-18/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	бр.	40-45/2020-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	одобравају	се	средства,	и	то	за:

-	 427/108	 -	 трошкове	котизације,	 у	износу	од:	 6.500,00	
динара

2.	Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	„Младост“	Инђија	Инђија	у	Управи	за	трезор,	број	
840-18019763-06.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

364
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-117/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	за	реализацију	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	бр.	66-18/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	бр.	40-45/2020-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	одобравају	се	средства,	и	то	за:

-	427/106	-	трошкове	путовања	(превоз)	за	спортисте	и	
спортске	стручњаке,	у	износу	од:	16.758,20	динара

2.	Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	„Младост“	Инђија	Инђија	у	Управи	за	трезор,	број	
840-18019763-06.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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365
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-118/2020-II
Дана: 20.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	 одобравају	 се	 средства	 у	 укупном	 износу	 од	
214.128,44	динара,	и	то	за:

-	427/2	трошкови	куповине	спортске	опреме	и	реквизита	
и	 остале	 основне	 опреме,	 у	 из	 износу	 од:	 84.684,00	
динара
-	427/5	трошкови	закупа,	у	из	износу	од:	36.000,00	динара
-	427/12	трошкови	текућег	одржавања	објекта	(опрема,	
материјал	и	услуге),	у	износу	од:	11.244,44	динара
-	427/17	трошкови	набавке	канцеларијског	материјала,	у	
износу	од:	3.000,00	динара
-	427/18	трошкови	одржавања	рачунарске	мреже	и	сајта,	
у	износу	од:	79.200,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

366
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-119/2020-II
Дана: 19.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Женском	 рукометном	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 бр.	 66-39/2020-III,	 Уговора	 о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Женском	 рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-83/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	Женском	рукометном	 клубу	
„Железничар“	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/188	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	478.560,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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367
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-120/2020-II
Дана: 04.03.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Женском	 рукометном	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 бр.	 66-39/2020-III,	 Уговора	 о	
додели	 средстава	 за	 реализовање	 годишњег	 програма	
Женском	 рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-83/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.године,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	Женском	рукометном	 клубу	
„Железничар“	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/194	трошкови	здравствених	прегледа	спортиста	и	
медицинска	едукација,	у	износу	од:	27.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

368
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-122/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	бр.	66-24/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	бр.	40-38/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	и	 спортисти,	Карате	клубу	 „Железничар“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/36	-	трошкове	котизације	за	учешће	на	такмичењу,	
у	износу	од:	25.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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369
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-123/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	бр.	66-24/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	бр.	40-38/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	и	 спортисти,	Карате	клубу	 „Железничар“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/33	 -	 трошкове	 путовања	 (превоз)	 за	 спортисте,	
спортске	стручњаке	и	друга	лица,	у	износу	од:	6.255,60	
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

370
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-124/2020-II
Дана: 06.03.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	за	реализацију	„Савезу	за	школски	спорт	ИН“	
Инђија	бр.	66-26/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	„Савезу	за	школски	
спорт	ИН“	Инђија	бр.	40-39/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	и	спортисти,	Савезу	за	школски	спорт	ИН“	
Инђија	одобравају	се	средства,	и	то:

-	 427/51	 -	 трошкове	 чланарине	 надлежним	 гранским	
спортским	 савезима	 и	 трошкови	 котизације	 за	
организацију	такмичења,	у	износу	од:	40.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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



Број	15,	страна	број		1764																							Службени	лист	општине	Инђија																							Понедељак	7.	новембар	2022.

371
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-126/2020-II
Дана: 24.02. 2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Фудбалског	 клуба	 „Инђија“	
Инђија	 бр.	 66-28/2020-III,	 Уговора	 о	 додели	 средстава	
за	 реализовање	 годишњег	 програма	Фудбалског	 клуба	
„Инђија“	Инђија	бр.	40-36/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427-	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Фудбалском	клубу	„Инђија“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/20	 трошкови	 путовања	 (превоз)	 за	 спортисте,	
спортске	стручњаке	и	друга	лица,	у	износу	од:	153.035,61	
динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

372
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-127/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	 за	 реализацију	 Фудбалског	 клуба	 „Инђија“	
Инђија	 бр.	 66-28/2020-III,	 Уговора	 о	 додели	 средстава	
за	 реализовање	 годишњег	 програма	Фудбалског	 клуба	
„Инђија“	Инђија	бр.	40-36/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427-	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Фудбалском	клубу	„Инђија“	
Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	427/29	трошкови	зарада	лица	запоселних	на	реализацији	
програма,	у	износу	од:	306.118,89	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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373
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-128/2020-II
Дана: 20.02.2020. година
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	(	
„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	спортова	општине	Инђија	бр.	66-
6/2020-III,	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	бр.	40-34/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.		Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	 одобравају	 се	 средства	 у	 укупном	 износу	 од	
58.445,00	дин.,	и	то	за:

-	 427/1	 трошкови	 путовања	 запослених	 и	 трошкови	
путовања	 службеним	 возилом,	 у	 износу	 од:	 8.445,00	
динара
-	427/8	трошкови	штампања	публикација	и	материјала,	у	
износу	од:	50.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

374
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-134/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	 31/19),	Решења	
о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	 утврђивања	
средстава	за	реализацију	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	бр.	66-18/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	бр.	40-45/2020-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	и	спортисти,	Стрељачком	клубу	„Младост“	
Инђија	одобравају	се	средства,	и	то	за:

-	427/108	-	трошкови	котизације	за	учешће	на	такмичењу,	
у	износу	од:	61.600,00	динара

2.	Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	„Младост“	Инђија	Инђија	у	Управи	за	трезор,	број	
840-18019763-06.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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375
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-135/2020-II
Дана: 19.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(	„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Фудбалском	клубу	„Железничар“	Инђија	
бр.	 66-21/2020-III	 и	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	 годишњег	 програма	 Фудбалском	 клубу	
„Железничар“	Инђија	бр.	40-51/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	
„Железничар“	Инђија	одобравају	се	средства,	и	то	за	за:

-	 427/73	 -	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	316.800,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

376
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-137/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Удружењу	 женског	 фудбала	 „Инђија“	
Инђија	бр.	66-16/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	Удружења	женског	
фудбала	„Инђија“	Инђија	бр.	40-48/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	Удружењу	женског	фудбала	
„Инђија“	Инђија	одобравају	се	средства	за:

-	 427/122	 трошкови	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	19.800,00	динара

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Удружења	
женског	фудбала	 „Инђија“	Инђија	 у	Управи	 за	 трезор,	
број	840-22226763-64.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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377
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-138/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	 108/13,142/14	 и	 68/15-др.	 Закон,	 103/15,	 99/16,	
113/17,	95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	
Статута	 Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	
2020.	 годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	
31/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Фудбалском	клубу	
„Дунав“	Нови	Сланкамен	 бр.	 66-14/2020-III	 и	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Фудбалском	 клубу	 „Дунав“	 Нови	 Сланкамен	 бр.	 40-
58/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	 „Дунав“	
Нови	Сланкамен	одобравају	се	средства	за:

-	 427/135	 -	 трошкови	 чланарине,	 котизације	 и	
регистрације	 надлежним	 националним	 гранским	
савезима	 и	 другим	 гранским	 савезима,	 у	 износу	 од:	
70.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

378
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-139/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	 бр.	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	 108/13,142/14	 и	 68/15-др.	 Закон,	 103/15,	 99/16,	
113/17,	95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	
Статута	 Општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	
2020.	 годину	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	
31/19),	 Решења	 о	 одобравању	 Годишњег	 програма	 и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Фудбалском	клубу	
„Дунав“	Нови	Сланкамен	 бр.	 66-14/2020-III	 и	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Фудбалском	 клубу	 „Дунав“	 Нови	 Сланкамен	 бр.	 40-
58/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427	–	Дотације	невладиним	организацијама	–	спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	 „Дунав“	
Нови	Сланкамен	одобравају	се	средства	за:

-	 427/134	 -	 трошквои	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	108.000,00	динара

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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379
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-140/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16	,113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Фудбалском	 клубу	 „Фрушкогорац“	
Крчедин	бр.	66-10/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	 годишњег	програма	Фудбалском	клубу	
„Фрушкогорац“	Крчедин	бр.	40-54/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	
„Фрушкогорац“	Крчедин	одобравају	се	средства	за:

-	427/84	-	трошкове	чланарине,	котизације	и	регистрације	
надлежним	гранским	спортским	савезима,	у	износу	од:	
45.000,00	динара

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Фудбалском	
клубу	„Фрушкогорац“	Крчедин,	у	Управи	за	трезор,	број	
840-19434763-17.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

380
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-141/2020-II
Дана: 20.02.2020. год.
ИНЂИЈА

	 На	 основу	 чл.27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10	,101/10,	101/11,	93/12,	62/13	,63/13-исправка	
и	108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон,	103/15,	99/16	,113/17,	
95/18,	31/19	и	72/19)	и	чл.	56.	став	1.	тачка	12.	Статута	
Општине	Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	
5/19),	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2020.	годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	31/19),	Решења	о	
одобравању	Годишњег	програма	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Фудбалском	 клубу	 „Фрушкогорац“	
Крчедин	бр.	66-10/2020-III	и	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	 годишњег	програма	Фудбалском	клубу	
„Фрушкогорац“	Крчедин	бр.	40-54/2020-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р Е Ш Е Њ Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2020.годину,	Раздео	V,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
427–	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 Фудбалском	 клубу	
„Фрушкогорац“	Крчедин	одобравају	се	средства	за:

-	 427/83	 -	 трошкове	 исхране	 за	 време	 припрема	 и	
такмичења,	у	износу	од:	94.000,00	динара

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Фудбалском	
клубу	„Фрушкогорац“	Крчедин,	у	Управи	за	трезор,	број	
840-19434763-17.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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