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На основу члана 60. став 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018) и члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ број 9/13 и 7/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 25. фебруара 2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

користе Одељења Општинске управе за обављање
службених послова и задатака, с тим што приоритет у
коришћењу имају Oдељења која немају службено возило
на коришћењу.
Одељење за инспекцијске послове има право на
сталну употребу 3 (три) службена возила.
Одељење за привреду и инвестиције има право
на сталну употребу 1 (једно) службено возило.
Одељење за утврђивање и наплату јавних
прихода има право на сталну употребу 1 (једно)
службено возило.

Члан 1.

Члан 5.

Овим Правилником уређују се услови и начин
коришћења службених возила за потребе Скупштине
општине, Председника општине, Општинског већа и
Општинске управе ( у даљем тексту:органи општине).

Возилима из члана 4. став 1. управљају
професионални возачи изузев управљања минибусевима,
а могу управљати и Председник општине, Председник
Скупштине општине, Начелник општинске управе
и њихови заменици, уколико је то потребно у циљу
ефикаснијег и рационалнијег обављања посла.
Возилима из члана 4. става 5. 6. и 7. управљају
запослени који треба да изврше службени посао и
задатак, а поседују одговарајућу возачку дозволу.
Лица из става 1. и 2. овог члана, старају се о
рационалном и наменском коришћењу службеног
возила, одржавању, уредности и исправности возила,
а у случају неисправности возила дужни су одмах да
изврше пријаву Одељењу за општу управу.

Члан 2.
Службена возила у смислу овoг Правилника,
јесу путнички аутомобили, комби и минибусеви, која се
користе за обављање послова и задатака из делокруга
органа општине, у складу са потребама и њиховом
наменом.
На сва службена возила, стављају се налепнице:
Општина Инђија са грбом општине и иста су опремљена
GPS системом за праћење возила.
Члан 3.
Органи општине су дужни да се старају о
наменском, рационалном и економичном коришћењу
службених возила.
Члан 4.
Одељење за општу управу има право на сталну
употребу 7 (седам) службених возила.
Три службена возила из став 1. овог члана дају се
на сталну употребу Председнику општине, Председнику
Скупштине општине и Начелнику општинске управе.
Председник општине на основу захтева,
одлучује о употреби минибусева.
Остала службена возила из става 1. овог члана

Члан 6.
За обављање службеног посла, чланови
Општинског већа и одборници Скупштине општине,
могу користити службена возила Општинске управе,
по налогу Председника општине, односно Председника
Скупштине општине.
Члан 7.
Службена возила користе се по правилу само
у току редовног радног времена, а ван радног времена
службена возила се могу користити у неодложним
случајевима по одобрењу и налогу Председника
општине, Председника Скупштине општине, Начелника
општинске управе и начелника Одељења за општу
управу, односно начелника Одељења који имају возило
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на сталној употреби.
У случају потребе за превозом ради
присуствовања на саветовањима, стручним скуповима,
едукацијама и слично, која трају више од једног дана,
коришћење службеног возила може се одобрити само
ако исто користе два или више учесника, о чему одлучује
начелник Општинске управе.
Члан 8.
На основу одлуке Општинског већа, ради
обављања службених послова и задатака, службено
возило се може дати на коришћење јавном предузећу,
установи, организацији и привредном друштву чији је
оснивач Општина, и то не дуже од једне године.
По доношењу одлуке из става 1. овог члана,
Председник општине закључује Уговор о давању
на коришћење службеног возила, којим се уређују
међусобна права и обавезе.
Приликом примопредаје возила, сачињава се
записник, који поред података о возилу, садржи стање
возила, пређену километражу, попис опреме и др.

Понедељак 25. фебруар 2019.

у обавези је да по окончању превоза возило врати на
место одређено за паркирање службених возила и преда
кључеве за то овлашћеном лицу.
Изузетно, ако потреба посла захтева , возач
односно корисник превоза може по завршетку
службеног пута паркирати возило ван места одређеног
за паркирање службених возила, о чему се обавештава
начелника Одељења за општу управу или начелникa
Одељења коме је возило додељено, а у путном налогу
мора се навести разлог паркирања возила ван места
одређеног за паркирање.
Члан 12.

Изузетно, начелник Општинске управе може
одобрити употребу службеног возила, по захтеву јавних
служби ради извршења неодложних послова.
У случају из става 1. овог члана, сачињава се
записник у који се уноси: стање возила, количина горива
и километража у тренутку давања службеног возила
и тренутку враћања истог, потребе за које се возило
користи, релација за коју се возило користи и време
коришћења службеног возила.

Потребе за коришћење службеног возила из
члана 4. став 4. пријављују се начелнику Одељења за
општу управу, по правилу један дан раније, а у хитним
случајевима непосредно пре настанка потребе за
превозом.
Дневни распоред коришћења службених возила
из сатва 1. овог члана, утврђује начелник Одељења
за општу управу и на почетку радног времена исти
саопштава возачу односно корисницима.
Приспеле потребе за превозом, извршавају
се по приоритету корисника који одређује начелник
Општинске управе.
Уколико се због недостатака возила, возача,
горива и слично, не могу задовољити потребе за
коришћењем службеног возила, о томе се одмах
обавештава корисник.
У случају из става 4. овог члана, начелник
Општинске управе може одобрити да запослени за
обављање службеног посла, користи сопствено возило,
на начин уређен законом.

Члан 10.

Члан 13.

Службена возила не могу се користити без
путног налога.
Налог за превоз функционера попуњава и
потписује возач службеног возила, а оверу тачности
података унетих у налог врши функционер односно
непосредни корисник превоза.
Путни налог за возила из члана 4. став 4. издаје
начелник Одељења за општу, а попуњава возач.
Путни налог за возила из члана 4. став 5. 6. и 7.
издаје начелник Одељења а попуњава корисник превоза.
У путном налогу обавезно се попуњавају све
рубрике а нарочито време почетка и завршетка превоза,
почетно и завршно стање километраже, време чекања,
а непосредни корисник дужан је да својим потписом
овери тачност података унетих у налогу.
Возач односно корисник је дужан да све
попуњене и оверене путне налоге преда начелнику
Одељења за општу управу , до петог у месецу за
претходни месец.

Начелник Одељења за општу управу дужан је
да коришћење службених возила обезбеди у складу са
овим Правилником и то:
- да се стара о регистрацији возила и исправности
возила;
- да по достављеној пријави корисника о уоченом квару,
односно неисправности на возилу, предузме мере ради
довођења возила у исправно и возно стање;
- да возило опреми потребним резервним деловима,
алатом и другом опремом у складу са законом;
- да води уредну евиденцију о утрошку горива, уља и
слично, пређеној километражи, оствареним ефективним
часовима рада и о времену чекања за свако појединачно
возило и сваког возача;
- да сачињава предлог за припрему плана набавке
службених возила;
- да извештава начелника Општинске управе једном
месечно о стању возног парка, укупном броју пређених
километара,времену чекања, утрошку горива по возилу
као и другим питањима од значаја за коришћење
службених возила.

Члан 9.

Члан 11.
Возач односно корисник службеног возила,
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Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје
да важи Правилник о коришћењу службених возила
објављен у Службеном листу општине Инђија бр 16/16
и 20/16.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-39/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------58
На основу чл. 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр.
41/2009, 53/2010, 101/11 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018
и 41/2018 - др. закон), члана 58. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13) и члана 2. став 1. тачка 6.
Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 25/08, 15/10),
Општинско Веће општине Инђија, на седници
одржаној 25. фебруара 2019. године, донело је
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ И ПЛАН
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
У 2019. години локална заједница ће кроз
одређене мере и активности радити на стварању услова
за побољшање и унапређење безбедности саобраћаја на
путевима у општини Инђија.
У том смислу неопходна је добра сарадња са
полицијском станицом у Инђији, као и обезбеђење
средстава за техничко опремање исте, како би се
створили услови за добру и ефикасну примену Закона
о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту:
Закона).
У складу са чланом 17. Закона извори средстава
за уанпређење саобраћаја су:
- буџет јединице локалне самоуправе
- наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне

преступе предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
- покони или прилози покровитеља дати јединици
локалне самоуправе
- остали приходи.
На основу члана 19. Закона, средства ће бити
реализована у следећим областима:
1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања на
територији општине Инђија;
2. превентивно промотивне активности из области
безбедности саобраћаја;
3. техничко опремање јединица саобраћајне полиције
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима
и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја;
4. научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја;
5. средства за рад Савета за безбедност саобраћаја.
Средства од наплаћених новчаних казни
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима у висини од 70% припадају
буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету
јединице локалне самоуправе на чијој је територији
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији
је прекршај учињен, 50% средстава се користи за
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај
учињен а остатак средстaва се користи за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Део средстава која се користе за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја реализујe се кроз
унапређење саобраћајног васпитања и образовања;
техничко опремање јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја и
рад и активности Савета.
Програмом
коришћења
средстава
за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2019. години на територији општине Инђија
утврђују се намене и начин коришћења средстава у
циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Инђија.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

I

ПРИХОДИ
Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за активности
које се током 2019. године планирају у области
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Инђија.
За реализацију овог Програма планирају се
средства из буџета Општине Инђија за 2019. годину
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у укупном износу од 28.563.646 динара, од чега део
средстава (16.563.646 динара) представљају пренета
средства из 2018. године и 12.000.000,00 динара
представљају процењена вредност средстава која ће
бити прикупљена у току 2019. године.
РАСХОДИ
1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре на
територији општине Инђија ... 14.281.823 динара.
1.1. Набавка и постављање саобраћајне сигнализације
у функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима општине Инђија ... 1.500.000 динара;
1.2. Израда пројектне документације и изградња
саобраћајних полигона за децу на подручју општине
Инђија ... 2.781.823 динара;
1.3. Набавка и постављање LED дисплеја са порукама за
безбедно учешће у саобраћају ... 5.000.000 динара.
1.4. Набавка машине за одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације ... 4.000.000 динара.
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на
територији општине Инђија ... 700.000 динара.
2.1. Пројекат стручног усавршавања учитеља и васпитача
из области саобраћајног образовања и васпитања ...
200.000 динара;
2.3. Израда и штампање приручника за унапређење
безбедности младих у саобраћају (1000 ком) ... 500.000
динара.
3. Превентивно промотивне активности из области
безбедности саобраћаја ... 4.281.823 динара.
3.1. Набавка аутоседишта за децу узраста до 7 година
за потребе реализације кампање посвећене безбедности
деце као најмлађих учесника у саобраћају Инђија ...
3.081.823 динара;
3.2. Набавка жутих ротационих светала за потребе
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности
возача трактора ... 600.000 динара;
3.3. Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих трака
за означавање габарита теретних возила за потребе
реализације кампање посвеће унапређењу безбедности
возача трактора ... 600.000 динара;
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја ... 5.800.000 динара.
4.1. Набавка службених возила за потребе рада
саобраћајне полиције и других органа надлежних за
послове саобраћаја са подручја општине Инђија ...
4.000.000 динара;
4.2. Набавка других техничких средстава за потребе
рада припадника саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове саобраћаја ... 1.800.000 динара.
4.2.1. Рачунарска опрема ... 600.000 динара.
4.2.2. канцеларијски намештај и архивске полице ...
600.000 динара.
4.2.3. остала опрема ... 600.000 динара.
5. Научно-истраживачки рад у области безбедности
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саобраћаја ... 1.000.000 динара.
5.1. Израда студије за постављање уређаја за аутоматску
детекцију саобраћајних прекршаја на путевима општине
Инђија ... 500.000 динара;
5.2. Израда студије за управљање брзинама на путевима
општине Инђија ... 500.000 динара;
6. Средства за рад Савета за безбедност саобраћаја ...
2.500.000 динара.
6.1. Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја
(накнаде за рад чланова савета, стручно усавршавање,
учешће на семинарима и сл.) ... 1.700.000 динара;
6.2. Трошкови рада комисије радне групе за праћење
спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности
саобраћаја општине Инђија за период 2017-2022. године ...
800.000 динара.
II
У случају да се приходи не остварују у
планираном износу, Председник општине утврђује
приоритетне активности, на предлог Савета за
безбедност саобраћаја на путевима.
III
Савет за безбедност саобраћаја на путевима,
дужан је Општинском већу општине Инђија, поднети
извештај о реализацији овог Програма до 31. јануара
текуће године за предходну годину, а најкасније пре
усвајања Програма за наредну годину.
IV
Стручне и административно техничке послове
у вези са реализацијом Програма, обављаће Одељење за
привреду и инвестиције и Одељење за финансије.
V
Набавка добара, услуга и радова, у реализацији
овог Програма, вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама.
VI
Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 22-1/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачка 5. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015др. закон и 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 –
др. Закон и 87/2018), члана 26. став 1. Пословника о раду
општинског већа („Службени лист општина Срема“,
број 40/08, 41/09 и 20/10), а у вези Закључка Савета за
безбедност саобраћаја на путевима број 06-4/2019-III-5
од 17. јануара 2019. године
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 25. фебруара 2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ
I
У циљу реализације дела Програма активности и
плана коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима за 2019. годину
на територији општине Инђија, а ради унапређења
безбедности саобраћаја и побољшања услова рада
припадника саобраћајне полиције, прибавиће се у јавну
својину општине Инђија, опрема за техничко опремање
Полицијске станице у Инђији, и то:
1. Два путничка возила, једно са обележјем ПОЛИЦИЈА
и једно без обележја,
2. Металне полице за архиву /50комада/,
3. Рачунарска опрема (рачунари са штампачима) /4
комада/,
4. Пројектор са припадајућпм опремом и платном /1
комада/ и
5. Конференцијске столице М-410 /50комада/.
II
Овлашћује се Председник општине, да у складу
са законом реализује прибављање опреме из тачке I ове
одлуке.
Председник општине ће након прибављања
опреме из тачке I ове одлуке, Општинског већу поднети
извештај.
III
O реализацији ове одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
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IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-36/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------60
На основу члана 30. став 5, члана 31. став 2. и
члана 49а став 3. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Обједињеног предлога Комисије за
доделу средстава у области спорта, бр. 66-44/2019-III од
11. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВА ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
У 2019. ГОДИНИ
I
ОДОБРАВAЈУ СЕ Посебни програми спортских
организација којима се задовољава општи интерес у
области спорта на територији општине Инђија у 2019.
години, за рационално и наменско коришћење спортских
сала и спортских објеката у јавној својини Општине, и
то спортске сале у Установи „Спортски центар“ Инђија,
кроз одобравање коришћења спортске сале за спортске
активности и доделу термина за тренирање, тако да
се спортским организацијама, носиоцима предлога
посебних програма, додељују: 1600 сати за тренинге и
536 сати за утакмице.
Рационално и наменско коришћење за спортске
активности и додела термина за тренирање и одржавање
утакмица спортским организацијама, у спортској сали
Установе „Спортски центар“ Инђија, финансирају се
из буџета општине Инђија за 2019. годину, у износу
средстава од 7.000.000,00 динара, која ће се одобравати
Установи „Спортски центар“ Инђија, на основу
приложених прегледа реализације коришћења термина
од стране спортских организација.
Термини из става 2. ове тачке додељују се
следећим организацијама у области спорта - носиоцима
програма:
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Назив носиоца
посебног
програма
и седиште

1. Удружење
женског фудбала
„Инђија“ Инђија
2. Клуб малог
фудбала
„Индианс-2013“
Инђија
3. Савез за
школски спорт
ИН Инђија
4. Карате клуб
„Железничар“
Инђија
5. Кошаркашки
клуб
„Железничар
Стар Баскет“
Инђија
6. Одбојкашки
клуб „Младост
1979“ Инђија
7. Женски
рукометни клуб
„Железничар“
Инђија
8. Рукометни
клуб „Инђија“
Инђија
9. Кошаркашки
клуб
Железничар
Инђија
10. Одбојкашки
клуб „Инђија“
Инђија
Укупно:

Службени лист општине Инђија

Број додељених
термина у сатима,
(вредност сата за
тренинг: 2.700,00
дин; вредност
сата за утакмицу:
5.000,00 дин) /
спортски објекат

Износ
средстава за
реализацију
посебног
програма
из буџета
општине
Инђија у
2019. години
119.650,00
динара

29,5+8 спортска
хала Установе
„Спортски центар“
20+16 спортска хала 134.000,00
Установе „Спортски динара
центар“
0+100 спортска хала
Установе „Спортски
центар“
75+20 спортска хала
Установе „Спортски
центар“
55+70 спортска хала
Установе „Спортски
центар“

500.000,00
динара

80+40 спортска хала
Установе „Спортски
центар“
404,5+44 спортска
хала Установе
„Спортски центар“

416.000,00
динара

233,5+40 спортска
хала Установе
„Спортски центар“
374+80 спортска
хала Установе
„Спортски центар“

830.450,00
динара

328,5+118 спортска
хала Установе
„Спортски центар“
2136 сати
(1600+536)

1.476.950,00
динара

302.500,00
динара
498.500,00
динара

1.312.150,00
динара

1.409.800,00
динара

7.000.000,00
динара

II
На основу одобрених Посебних програма из
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија
донеће појединачна решења о одобрењу посебних
програма, са утврђеним бројем термина у сатима, за
тренинге и за утакмице, ради њихове реализације у
2019. години.
Појединачна решења су коначна и против њих
се може водити управни спор.
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III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке II овог Решења.
IV
Са подносиоцем одобреног посебног програма,
спортском организацијом, Председник општине у
име Општине Инђија закључује уговор о реализовању
програма.
V
Председник општине у име Општине Инђија
закључује уговор са Установом „Спортски центар“
Инђија, као установом која управља спортским објектом
у јавној својини Општине, ради реализације средстава
из тачке I овог Решења.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број:66-46/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из
Инђије, са матичним бројем: 28824980.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
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центар“ у Инђији, од укупно 37,5 сати, и то: 29,5 сати за
одржавање тренинга и 8 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 119.650,00 динара
(словима: стодеветнаестхиљадашестопедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Удружењем
женског фудбала „Инђија“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-47/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години КЛУБУ
МАЛОГ ФУДБАЛА „ИНДИАНС-2013“ из Инђије, са
матичним бројем: 2879705.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 36 сати, и то: 20 сати за
одржавање тренинга и 16 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 134.000,00 динара
(словима: стотридесетчетирихиљадединара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Клубом малог
фудбала „Индианс-2013“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.

Број 4, страна број 149

Службени лист општине Инђија

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-48/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ИН из Инђије, са
матичним бројем: 28799543.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 100 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 500.000,00 динара
(словима: петстохиљададинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Савезом за школски
спорт ИН из Инђије закључити уговор о реализовању
Посебног програма како је утврђено тачком II овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.

Понедељак 25. фебруар 2019.

Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члану 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-49/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------64
На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
КАРАТЕ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ из Инђије, са
матичним бројем: 08140472.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 95 сати, и то: 75 сати за
одржавање тренинга и 20 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 302.500,00 динара
(словима: тристодвехиљадепетстодинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.

Број 4, страна број 150
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137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-50/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује

Понедељак 25. фебруар 2019.

број термина за реализацију истог у 2019. години
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР
БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем: 28813775.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 125 сати, и то: 55 сати за
одржавање тренинга и 70 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 498.500,00 динара
(словима:
четиристодеведесетосамхиљадапетсто
динара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом „Железничар Стар Баскет“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-51/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „МЛАДОСТ 1979“ из Инђије,
са матичним бројем: 08130647.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 120 сати, и то: 80 сати за
одржавање тренинга и 40 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 416.000,00 динара
(словима: четиристошеснаестхиљададинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Младост 1979“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.

Понедељак 25. фебруар 2019.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-52/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------67
На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
ЖЕНСКОМ РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“
из Инђије, са матичним бројем: 28795203.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 448,5 сати, и то: 404,5 сати за
одржавање тренинга и 44 сата за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.312.150,00
динара (словима: једанмилионтристодванаестхиљадаст
опедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Женским рукометним
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
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тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).

(словима: осамстотридесетхиљадачетиристопедесетдин
ара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.

III
Председник општине ће са Рукометним клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Посебног програма како је утврђено тачком II овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члану 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18 ).

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-53/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------68
На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ИНЂИЈА“ из Инђије, са
матичним бројем: 08147906.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 273,5 сати, и то: 233,5 сати за
одржавање тренинга и 40 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 830.450,00 динара

IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-54/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ЖЕЛЕЗНИЧАР из Инђије,
са матичним бројем: 08140022.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 454 сата, и то: 374 сата за
одржавање тренинга и 80 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.409.800,00
динара (словима: једанмилиончетиристодеветхиљадаос
амстодинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

Понедељак 25. фебруар 2019.

водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-55/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години, број 6646/2019-III од 25. фебруара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2019. години
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ИНЂИЈА“ из Инђије, са
матичним бројем: 08630976.

III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом Железничар из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).

II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 446,5 сати, и то: 328,5 сати за
одржавање тренинга и 118 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.476.950,00
динара (словима: једанмилиончетиристоседамдесетшес
тхиљададеветстопедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

IV
Ово Решење је коначно и против њега се може

III
Председник општине ће са Одбојкашким
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клубом „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-56/2019-III
Дана: 25. фебруара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 8. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16), члана 22.
став 2. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18) и члана 55.
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13-пречишћен текст и
7/18),
Председник општине Инђија, дана 25. jaнуара
2019. године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава за финансирање или
суфинансирање посебних програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2019. години
I ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Циљ јавног позива је реализација општих
и посебних циљева утврђених Програмом развоја

Понедељак 25. фебруар 2019.

спорта у општини Инђија 2016-2019. кроз остваривање
активности утврђених Акционим планом:
- развој спорта деце и омладине, укључујући и школски
спорт;
- повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације; развој и
унапређење такмичарског спорта и
- обезбеђивање услова за развој врхунског спорта.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив се расписује за посебне програме
у области спорта којим се задовољавају потребе и
интереси грађана са територије општине Инђија,
средства намењена за област:
1) рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној својини чији је корисник
јединица локалне самоуправе и спортских објеката у
својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима у систему спорта –
члан 137. став 1. тачка 15) Законa о спорту.
Средства за финансирање посебних програма у
области спорта обезбеђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18), у укупном износу од 7.000.000,00
динара.
Поступак по јавном позиву спроводи Комисија
за доделу средстава у области спорта (у даљем тексту:
Комисија).
III ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ
ПОЗИВ - НОСИЛАЦ ПРОГРАМА
Право подношења пријаве на јавни позив
имају организације у области спорта са седиштем
на територији општине Инђија: спортска удружења,
спортска друштва, Савез спортова општине Инђија,
стручна и друга удружења и савези у области спорта,
установе и привредна друштва у области спорта чији
оснивач није Општина Инђија и спортске задужбине и
фондације.
Дозвољава се подношење само једног предлога
посебног програма од стране једног носиоца програма.
IV КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ НОСИЛАЦ ПРОГРАМА
ТРЕБА ДА ИСПУНИ
Носилац програма мора да испуњава следеће
критеријуме:
1. да буде регистрован у складу са Законом;
2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са
Законом;
3. да искључиво или претежно послује на недобитној
основи;
4. да има седиште на територији општине Инђија;
5. да је директно одговоран за припрему и извођење
програма;
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6. да је претходно обављао делатност најмање годину
дана;
7. да испуњава, у складу са Законом, услове прописане
за обављање спортских активности и делатности;
8. да је са успехом реализовао одобрени програм уколико
је био носилац програма претходних година;
9. да располаже капацитетима за реализацију програма;
10. да буде члан одговарајућег надлежног националног
гранског спортског савеза;
11. да није у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности;
12. да нема блокаду пословног рачуна у тренутку
закључења уговора са Општином Инђија и пребацивања
средстава на пословни рачун, да нема пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног осигурања;
13. да није у последње две године правоснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у
вези са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
V КРИТЕРИЈУМИ
ПРОГРАМА

У

ПОГЛЕДУ

ОДАБИРА

Комисија ће разматрати пријаве носилаца
програма уколико су испуњени следећи формални
критеријуми:
- да је пријава на јавни позив комплетна (да је достављена
обавезна документација и да је поднета у траженој
форми);
- да је предлог програма поднет на прописаном обрасцу
(Образац 4),
- да је предлог програма потпун, јасан, прецизан и да
садржи веродостојне податке;
- да је поднет у прописаном року.
Предлог посебног програма који је послат у
више коверата, тј. пакета неће бити узет у разматрање.
Предлог посебног програма, у погледу садржине
и квалитета, мора да испуни следеће критеријуме:
- да доприноси задовољавању потреба и интереса
грађана у области спорта утврђених Законом и да је
у складу са циљевима утврђеним Програмом развоја
спорта у општини Инђија 2016-2019.;
- да се реализује на територији општине Инђија;
- да се програм реализује најкасније до 31. децембра
2019. године;
- да програм има високу сразмеру између учинка и
материјалне вредности (коштања) програма;
- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања
програма;
- да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на
територији општине Инђија;
- да се програм финансира под условима који обезбеђују
да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине
Инђија постигну намеравани резултати;
- да је финансијски план програма остварив и објективан,
обухватан, уравнотежен и тачан.

Понедељак 25. фебруар 2019.

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Подносилац предлога програма је обавезан да
достави следећу документацију:
1. Пропратно писмо;
2. Образац предлога посебног програма - Образац 4
(попуњен и достављен у три примерка);
3. Изјава лица овлашћеног за заступање носиоца
програма о непостојању препрека за финансирање
програма буџетским средствима;
4. фотокопија депо-картона пословног рачуна отвореног
у Управи за трезор.
Уз претходно наведену обавезну документацију,
носилац програма (може) да достави и друге доказе
о испуњености прописаних ближих критеријума, у
зависности од природе предлога програма (изјава о
партнерству, позивно писмо, сагласност надлежног
националног гранског савеза, копија статута, одлука
надлежног органа носиоца програма, изјава о
прихватању суфинансирања програма од стране других
лица, писмо о намерама, копија годишњег извештаја и
завршног рачуна за претходну годину и друго).
VII НАЧИН
ПРОГРАМА

ПРИЈАВЉИВАЊА

ПРЕДЛОГА

Документација мора бити достављена у једној
запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења
која могу настати у транспорту, препорученом поштом
или лично, на адресу: Општина Инђија (Комисији за
доделу средстава у области спорта), Ул. цара Душана
број 1, Инђија, као и у електронској форми, на мејл
maja.milosevic@indjija.net.
Предња страна коверте/пакета мора садржати
следеће податке: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ за
доделу средстава за финансирање посебних програма у
области спорта; 1) назив носиоца предлога програма; 2)
адреса носиоца предлога програма; 3) назив посебног
програма којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта; и напомену „Не отварати пре
истека рока из јавног позива“.
VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Крајњи рок за подношење пријаве је 04. фебруар
2019. године до 14 ч.
Благовременом доставом сматра се препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до утврђеног
крајњег рока (наведеног датума и часа - печат поште),
без обзира на датум приспећа.
IX ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Јавни позив се објављује на званичној
интернет страници Општине Инђија и на званичној
страници Савеза спортова општине Инђија, одакле се
може преузети конкурсна документација: www.indjija.
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net и www.savezsportova.com; као и у просторијама
Општинске управе - Одељењу за друштвене делатности
и просторијама Савеза спортова општине Инђија. Јавни
конкурс се објављује у средствима јавног информисања
и у „Службеном листу општине Инђија“.
За сва питања у вези процедуре подношења
пријаве заинтересовани се могу обратити на број
телефона 022/561-322 локали 127 и 154, радним данима
у периоду од 7:00-15:00 ч.
Број: 401-4/2019-II
Дана: 25. јануара 2019. године
Инђија

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

72
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-9/2018-II- октобар
Дана: 20. новембар 2018. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15,103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13– пречишћен
текст), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 30/17), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/18, 12/18 и 21/18) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси:
РЕШЕЊЕ
1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број
401-9/2018-II за трошковe реализације законом
поверених јавних овлашћења за ОКТОБАР 2018. године,
одобравају се средства у висини 286.074,46 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2018.годину и Одлукама
о ребалансу буџета за 2018.годину, по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска
активност - 0005, Подршка реализацији програма
Црвеног крста, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 44, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Црвени крст.
2. Уплату средстава у износу од 286.074,46 извршити
на наменски текући рачун код Управе за трезор, број
840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.

Понедељак 25. фебруар 2019.

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------73
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1033/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Срема „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Заједно је
лакше“ за трошкове хонорара координатора, трошкове
књиговође и трошкове превоза за Фебруар/2018,
одобравају се средства у висини 21.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 42, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације.
42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/3 Трошкови превоза 5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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74
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1051/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

75
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1059/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Срема „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Заједно је
лакше“ за трошкове хонорара координатора, трошкове
књиговође и трошкове превоза за Март/2018, одобравају
се средства у висини 21.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Срема „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Заједно је
лакше“ за трошкове хонорара координатора, трошкове
књиговође и трошкове превоза за АПРИЛ/2018,
одобравају се средства у висини 21.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 42, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације.

42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/3 Трошкови превоза 5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/3 Трошкови превоза 5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 4, страна број 158

Службени лист општине Инђија

Понедељак 25. фебруар 2019.

76
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1067/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

77
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1151/2018-II
Дана: 06. август 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2018.годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр.
40-1057/2018-II од 12.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Срема „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Заједно је
лакше“ за трошкове хонорара координатора, трошкове
књиговође и трошкове превоза за Maj/2018, одобравају
се средства у висини 21.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Удружењe Кинолошко друштво „Инђија“ из Инђије за
финансирање програма „17. национална изложба паса
свих раса, ЦАЦ Инђија 2018“, одобравају се средства у
висини 201.600,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, по Програму 3 – Локални економски
развој, Програм – 1501, Пројекат 1- Конкурс за остале
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 48, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.

42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/3 Трошкови превоза 5.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-25571763-05 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

48/9/1 Трошкови набавке пехара 201.600,00

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

Број 4, страна број 159

Службени лист општине Инђија

Понедељак 25. фебруар 2019.

78
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1152/2018-II
Дана: 06. август 2018. год.
ИНЂИЈА

79
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1153/2018-II
Дана: 03. август 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр.
40-1057/2018-II од 12.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр.
40-1039/2018-II од 12.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружењe Кинолошко друштво „Инђија“ из Инђије за
финансирање програма „17. национална изложба паса
свих раса, ЦАЦ Инђија 2018“, одобравају се средства
у висини 48.400,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, по Програму 3 – Локални економски
развој, Програм – 1501, Пројекат 1- Конкурс за остале
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 48, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.

1. Удружењу „Мото клуб ИНЂИЈА 2003“ из Инђије
за финансирање програма „Међународни Мото
Фестивал Инђија 2018“, одобравају се средства у
висини 430.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, по Програму 3 – Локални економски
развој, Програм – 1501, Пројекат 1- Конкурс за остале
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 48, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.

48/9/2 Трошкови дизајна и штампе 48.400,00

48/14/1 Трошкови изнајмљивања, монтаже бина и
бинске опреме 230.000,00
48/14/2 Трошкови превоза 140.000,00
48/14/3 Трошкови израде промо материјала 80.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-25571763-05 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23383763-15 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 4, страна број 160

Службени лист општине Инђија

Понедељак 25. фебруар 2019.

80
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1186/2018-II
Дана: 16. август 2018. год.
ИНЂИЈА

81
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1202/2018-II
Дана: 13. август 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 401058/2018-II од 12.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40938/2018-II од 22.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружење пчелара „Рој“ из Инђије за финансирање
програма „У бој за Рој“, одобравају се средства у
висини 259.910,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, по Програму 3 – Локални економски
развој, Програм – 1501, Пројекат 1- Конкурс за остале
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 48, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.

1. Удружење тумача за лица остећеног слуха Србије из
Београда за финансирање пројекта „Услужни сервис
за особе оштећеног слуха“, одобравају се средства у
висини 83.333,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
год. и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. год., по Програму 11 - Социјална и дечија
заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001,Једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

48/7/1 Трошкови набавке опреме и алата 245.410,00
48/7/2 Трошкови превоза 14.500,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18833763-78 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

42/3/1 Трошкови пружања услуге преводиоца-тумача
83.333,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-17083763-50 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 4, страна број 161

Службени лист општине Инђија

Понедељак 25. фебруар 2019.

82
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1216/2018-II
Дана: 04. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

83
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1218/2018-II
Дана: 04. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40991/2018-II од 04.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40991/2018-II од 04.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружење Центар за унапређење положаја Рома и
Ромкиња из Инђије за финансирање пројекта „Здраствена
и социјална интеграција ромске популације“, одобравају
се средства у висини 6.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. год , по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Удружење Центар за унапређење положаја Рома и
Ромкиња из Инђије за финансирање пројекта „Здраствена
и социјална интеграција ромске популације“, одобравају
се средства у висини 45.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. год., по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

42/10/2 Трошкови хонорара координатора пројекта
6.000,00

42/10/2 Трошкови хонорара координатора пројекта
45.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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84
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1220/2018-II
Дана: 16. август 2018. год.
ИНЂИЈА

85
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1221/2018-II
Дана: 21. aвгуст 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40991/2018-II од 04.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“,
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2018. год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на
основу Уговора о суфинансирању реализовања програма
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружење Центар за унапређење положаја Рома и
Ромкиња из Инђије за финансирање пројекта „Здраствена
и социјална интеграција ромске популације“, одобравају
се средства у висини 9.750,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. год., по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Удружењу оболелих од мултипле скрелозе Срема
„Мој Срем“ из Инђије за финансирање пројекта
„Заједно је лакше“ за измирење расхода за месеце мај
и јун/2018, одобравају се средства у висини 59.328,59
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2018.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Програм – 0901, Програмска активност - 0001, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.

42/10/3 Трошкови канцеларијског материјала 9.750,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

42/4/1 Tрошкови интернета 19.000,00
42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/5 Трошкови телекомуникација, набавке и одржавања
техничке опреме 24.328,59
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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86
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1239/2018-II
Дана: 16. август 2018. год.
ИНЂИЈА

87
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1267/2018-II
Дана: 26.09.2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018.годину, бр. 40935/2018-II од 22.06.2018. године и Анекса 1 Уговора о
финансирању реализовања програма од јавног интереса
за општину Инђија за 2018.годину, бр. 40-967/2018 –II од
28.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања пројекта од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40940/2018-II од 22.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси:

РЕШЕЊЕ
1. Удружење четири плус један из Инђије за финансирање
пројекта „Помоћ у кући старим лицима“, одобравају
се средства у висини 569.521,69 динара. Средства
која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету
општине Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2018. год., по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
42/8/6 Трошкови зарада за август 2018. године 569.521,69
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењe ратних војних инвалида општине Инђија
из Инђије за финансирање пројекта „Едукација и помоћ
РВИ и ППБ“, одобравају се средства у висини 17.103,02
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком
о буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 42, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације
42/1/1 Трошкови потрошње електричне енергије 1.977,05
42/1/2 Трошкови потрошње гаса 3.877,50
42/1/3 Трошкови телекомуникационих услуга 5.248,47
42/1/4 Трошкови набавке средстава за хигијену и
одржавање просторија 6.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18520763-21 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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88
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1268/2018-II
Дана: 14. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

89
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1304/2018-II
Дана: 19. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину 40937/2018-II од 22.06.2018.
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон , 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-294/2018-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју
„МОЈ СВЕТ“ из Инђије за финансирање пројекта „Мој
свет за наш бољи живот“, одобравају се средства у
висини 8.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
год. и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија
заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања, Економска класификација 423,
позиција 50 – Услуге по уговору -Информисање,
одобравају се средства у износу од 453.960,00
динара за покриће трошкова на основу Уговора о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања
401-294/2018- II.

42/7/2 Трошкови књиговодства 8.000,00

- 50/9/1 ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ 453.960,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-15221763-14 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
за медијску афирмацију „МАТ“ Инђија број
840-15319763-21.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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90
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1340/2018-II
Дана: 30. август 2018. год.
ИНЂИЈА

91
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1343/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-305/2018-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Др Ђорђе Натошевић“ из Новог
Сланкамена број: 40-1235/2018-II
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. год., Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања, Економска класификација 423,
позиција 50 – Услуге по уговору-Информисање,
одобравају се средства у износу од 443.961,15 дин. за
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању
пројеката
у
области
јавног
информисања
401-305/2018- II
- 50/5/1 НИП Срем Медиа МЦВ доо 443.961,15 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун НИП Срем
Медиа МЦВ доо број 840-6329763-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
51–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 93.960,00 динара за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Доктор Ђорђе Натошевић“ из
Новог Сланкамена број: 40-1235/2018-II за
51/12/1 Трошкови организације манифестације „Дана
Бресака“ 93.960,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва Др Ђорђе Натошевић из Новог
Сланкамена број 840-9162763-87.
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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1344/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

93
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1354/2018-II
Дана:. 25.09.2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Др Ђорђе Натошевић“ из Новог
Сланкамена број: 40-1235/2018-II
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програм од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40958/2018-II од 22.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
51–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 100.000,00 динара за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Доктор Ђорђе Натошевић“ из
Новог Сланкамена број: 40-1235/2018-II за
51/12/2 Трошкови набавке ношњи 100.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва Др Ђорђе Натошевић из Новог
Сланкамена број 840-9162763-87.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Савез удружења бораца народноослободилачког рата
општине инђија из Инђије за финансирање пројекта
„Заштита и промовисање људских и мањинских права
кроз неговање и обележавање тековина антифашизма“,
одобравају се средства у висини 79.982,98 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 42, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације
42/11/1 Трошкови набавке венаца 35.300,00
42/11/3 Трошкови организовања дана бораца и дана
устанака 4.000,00
42/11/4 Трошкови телекомуникационих услуга 682,98
42/11/5 Трошкови превоза 40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23104763-02 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1374/2018-II
Дана: 25. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

95
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1428/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
7/18 и 12/18) и Уговора о суфинансирању програма
Културно уметничког друштва „Чигра“ из Љукова број:
40-1233/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“,
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2018. год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на
основу Уговора о суфинансирању реализовања програма
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-959/2018-II од 27.06.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 51–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају
се средства у износу од 20.000,00 динара за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању програма
Културно уметничког друштва „Чигра“ из Љукова,број:
40-1233/2018-II, за:
- 51/13/4 услуге по уговору 20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Чигра“ из Љукова у Управи за
трезор, број рачуна 840-19446763-04.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу оболелих од мултипле скрелозе Срема
„Мој Срем“ из Инђије за финансирање пројекта
„Заједно је лакше“ одобравају се средства у висини
17.501,74 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2018.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Програм – 0901, Програмска активност - 0001, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
42/4/2 Трошкови хонорара координатора и књиговође
16.000,00
42/4/5 Трошкови телекомуникација, набавке и одржавања
техничке опреме 1.501,74
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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96
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1450/2018-II
Дана: 27. Септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

97
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1456/2018-II
Дана: 20. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о финансирању пројекта завичајног
друштва „Стара Бешка“ из Бешке број: 40-1279/2018-II
од 23.08.2018. године
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17), Одлукe о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18), Решења о одобравању Годишњег програма и
утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 2/18) и Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-49/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
51–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 220.000,00 за покриће трошкова на основу
Уговора о финансирању пројекта завичајног друштва
„Стара Бешка“ из Бешке број: 40-1279/2018-II за:
- 51/4/1 Трошкови наступа музичких група 160.000,00
- 51/4/2 Трошкови смештаја и исхране гостију-учесника
програма из Баварске 60.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун завичајног
друштва „Стара Бешка“ из Бешке у Управи за трезор,
број рачун 840-5193763-46.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2018. годину, Раздео III,
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 55 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, Савезу спортова
општине Инђија одобравају се средства за:
- 55/27 трошкове набавке пехара, медаља, диплома и сл.,
у износу од: 2.225,00 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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98
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1460/2018-II
Дана: 25.09.2018. год.
ИНЂИЈА

99
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1470/2018-II
Дана: 19. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр.
40-1053/2018-II од 12.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и
113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија за 2018. годину, бр. 40991/2018-II од 04.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Удружењe винара,виноградара, и љубитеља вина
„ВИНА-ИНЂИЈЕ“ из Инђије за финансирање програма
„Реализација организације сајма вина, дана отворених
врата удружења и наступа на сајмовима вина у земњи
и иностранству“, одобравају се средства у висини
300.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. годину
и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину, по Програму 3 – Локални економски
развој, Програм – 1501, Пројекат 1-Конкурс за остале
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 48, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама.

1. Удружење Центар за унапређење положаја Рома и
Ромкиња из Инђије за финансирање пројекта „Здраствена
и социјална интеграција ромске популације“, одобравају
се средства у висини 22.500,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

48/27/1 Трошкови израде тезги за сајам 250.000,00
48/27/2 Трошкови опремања тезги 30.000,00
48/27/3 Трошкови брендирања тезги и сајма (медијска
кампања) 20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-27799763-81 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

42/10/2 Трошкови хонорара координатора пројекта
22.500,00
2.
Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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100
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1478/2018-II
Дана: 15. новембар 2018. год.
ИНЂИЈА

101
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1480/2018-II
Дана: 25. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 и
7/18 ), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18, 12/18 и
21/18) и Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-312/2018-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије за 2018.
годину, бр. 40-1236/2018-II од 14.08.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања, Економска класификација 423,
позиција 50 – Услуге по уговору-Информисање,
одобравају се средства у износу од 591.583,33
динара за покриће трошкова на основу Уговора о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања
401-312/2018-II:

1. Културно уметничко друштво „Соко“ из Инђије за
финансирање програма „Активности куда Соко у 2018.
години“, одобравају се средства у висини 90.000,00
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2018.
годину, Раздео III Функција 860 – Рекреација, култура
и вере некласификоване на другом месту, Програм
13-Развој културе и информисања, Шифра програма
1201, Програмска активност 0002-Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, Економска
класификација 481, позиција 51 –Дотације невладиним
организацијама–Програми и пројекти из области
културе

- 50/2/1-Оперативни трошкови 308.083,33 дин.
- 50/2/2-Персонални трошкови 283.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Радио
телевизије Инђија доо из Инђије број 840-13461763-13.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

51/9/1 Трошкови набавке ношње за игре са хомоља
90.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-15324763-56 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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102
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1483/2018-II
Дана: 25. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

103
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1484/2018-II
Дана: 19. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
7/18 и 12/18) и Уговора о суфинансирању удружења
„Завичајно друштво-Ђорђе Натошевић“ из Инђије број:
40-1253/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о финансирању пројекта удружења
„Мој Срем“ из Крчедина број: 40-1387/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 51–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају
се средства у износу од 90.000,00 динара за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању удружења
„Завичајно друштво-Ђорђе Натошевић“ из Инђије, број:
40-1253/2018-II, за:
- 51/2/1 Трошкови припреме часописа за штампу
75.000,00
- 51/2/2 Трошкови припреме и штампања промо
материјала 10.000,00
- 51/2/3 Трошкови награде за учесника програма 5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружења
„Завичајно друштво-Ђорђе Натошевић“ из Инђије у
Управи за трезор, број рачуна 840-18834763-85.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
51–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 44.500,00 за покриће трошкова на основу
Уговора о финансирању пројекта удружења „Мој Срем“
из Крчедина број: 40-1387/2018-II за:
- 51/5/2 Трошкови смештаја и исхране учесника
12.100,00 динара
51/5/4-трошкови
штампаног
материјала
32.400,00динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружења
„Мој Срем“ из Крчедин у Управи за трезор, број рачун
840-16240763-66.
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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104
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1486/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

105
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1489/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из
Бешке за 2018. годину, бр. 40-1238/2018-II од 15.08.2018.
године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и
113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из
Бешке за 2018. годину, бр. 40-1238/2018-II од 15.08.2018.
године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ из
Бешке за финансирање програма „Програм рада куда
Бранко Радичевић у 2018. години“, одобравају се средства
у висини 84.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, Раздео III Функција 860 – Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту,
Програм 13- Развој културе и информисања, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
Економска класификација 481, позиција 51–Дотације
невладиним организацијама–Програми и пројекти из
области културе

1. Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ из
Бешке за финансирање програма „Програм рада куда
Бранко Радичевић у 2018. години“, одобравају се средства
у висини 274.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, Раздео III Функција 860 – Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту,
Програм 13-Развој културе и информисања, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
Економска класификација 481, позиција 51–Дотације
невладиним организацијама–Програми и пројекти из
области културе

51/10/4 Текући трошкови (тр. за музичке аражмане)
84.000,00

51/10/1 Трошкови превоза друштва 274.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18161763-30 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18161763-30 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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106
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1490/2018-II
Дана: 25. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

107
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1491/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије за 2018.
годину, бр. 40-1236/2018-II од 14.08.2018. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из
Бешке за 2018. годину, бр. 40-1238/2018-II од 15.08.2018.
године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Културно уметничко друштво „Соко“ из Инђије за
финансирање програма „Активности куда Соко у 2018.
години“, одобравају се средства у висини 26.000,00
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком
о буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком
о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину,
Раздео III Функција 860 – Рекреација, култура и вере
некласификоване на другом месту, Програм 13-Развој
културе и информисања, Шифра програма 1201,
Програмска активност 0002-Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 51–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе
51/9/1 Трошкови набавке ношње за игре са хомоља
26.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-15324763-56 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ из
Бешке за финансирање програма „Програм рада куда
Бранко Радичевић у 2018. години“, одобравају се средства
у висини 26.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, Раздео III Функција 860 – Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту,
Програм 13-Развој културе и информисања, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
Економска класификација 481, позиција 51–Дотације
невладиним организацијама–Програми и пројекти из
области културе
51/10/1 Трошкови превоза друштва 26.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18161763-30 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Службени лист општине Инђија
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108
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1493/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

109
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1494/2018-II
Дана: 27. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из
Бешке за 2018. годину, бр. 40-1238/2018-II од 15.08.2018.
године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на основу
Уговора о суфинансирању реализовања програма
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из
Бешке за 2018. годину, бр. 40-1238/2018-II од 15.08.2018.
године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ из
Бешке за финансирање програма „Програм рада куда
Бранко Радичевић у 2018. години“, одобравају се средства
у висини 60.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, Раздео III Функција 860 – Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту,
Програм 13-Развој културе и информисања, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
Економска класификација 481, позиција 51–Дотације
невладиним организацијама–Програми и пројекти из
области културе

1. Културно уметничко друштво „Бранко Радичевић“ из
Бешке за финансирање програма „Програм рада куда
Бранко Радичевић у 2018. години“, одобравају се средства
у висини 9.880,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2018.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2018. годину, Раздео III Функција 860–Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту,
Програм 13-Развој културе и информисања, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва,
Економска класификација 481, позиција 51–Дотације
невладиним организацијама–Програми и пројекти из
области културе

51/10/6 Трошкови набавке канцеларијског материјала и
средстава за хигијену 60.000,00

51/10/6 Трошкови набавке канцеларијског материјала
9.880,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-18161763-30 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

2.
Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 840-18161763-30 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1526/2018-II
Дана: 25. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

111
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1527/2018-II
Дана: 26. септембар 2018. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 и 7/18) и Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
30/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18
и 12/18) и Уговора о финансирању пројекта удружења
„Мој Срем“ из Крчедина број: 40-1387/2018-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“,
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија
за 2018. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 30/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018
год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и
12/18), Уговора о суфинасирању реализовања програма–
пројекта од јавног интереса за општину Инђија за 2018.
год. бр. 40-983/2018-II од 03.07.2018. год и Анекса 1
Уговора о суфинасирању реализовања програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2018. год. број 401005/2018-II од 06.07.2018. године, Анекса 1 Уговора о
суфинасирању реализовања програма од јавног интереса
за општину Инђија за 2018.год број 40-1473/2018-II од
17.09.2018. год.
Председник општине Инђија доноси:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
51–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 267.000,00 за покриће трошкова на основу
Уговора о финансирању пројекта удружења „Мој Срем“
из Крчедина број: 40-1387/2018-II за:
- 51/5/3 Трошкови набавке сликарског материјала
150.000,00 динара
- 51/5/4 Трошкови штампане материјала 117.600,00динара
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружења
„Мој Срем“ из Крчедин у Управи за трезор, број рачун
840-16240763-66.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Спортском удружењу „ROYAL” из Инђије за
финансирање пројекта „ROYAL” у 2018. години,
одобравају се средства у износу од 9.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2018. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 48,
Економска класификација - 481 Дотације невладиним
организацијама:
48/12/2 Трошкови котизације 9.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-26486763-08 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 4, страна број 176

Службени лист општине Инђија

112
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1598/2018-II
Дана: 02. новембар 2018. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 пречишћен
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018.
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. („Сл.
лист општина Инђија“, бр. 7/18, 12/18 и 21/18) и на
основу Уговора о финансирању реализовања програма
од јавног интереса за општину Инђија за 2018. годину,
бр. 40-991/2018-II од 04.07.2018. године,
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружење Центар за унапређење положаја Рома и
Ромкиња из Инђије за финансирање пројекта „Здраствена
и социјална интеграција ромске популације“, одобравају
се средства у висини 22.500,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2018. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2018. год., по Програму 11 Социјална и дечија заштита, Програм – 0901, Програмска
активност - 0001, једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 42,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
42/10/2 Трошкови хонорара координатора пројекта
22.500,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Понедељак 25. фебруар 2019.
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