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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
30. јануар 2015 године

ГОДИНА IV
БРОЈ 1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1

На основу члана 37. Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, број
48/91, 66/91,44/98, 49/99, 39/02), члана 1. и 9. Закона
о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 34/01,92/11, 10/13 55/13
и 99/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута oпштине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9 /13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
дана 30.јануара 2015.године, донела је
ОДЛУКУ
        О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О
ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈЕ
        БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о платама лица које бира, именује и
поставља Скупштина општине Инђија („Службени лист
општина Срема“, број 26/04, 2/05, 1/07, 8/07, 37/09 и
„Службени лист општине Инђија“ број 4/14) у члану 7.
став 1. алинеја 6. речи: „јавног“ бришу се.
После алинеје 6. додаје се нова алинеја 7. која гласи:
„ – 23,85 за заменика општинског правобраниоца,
који се увећава за 9 %.“
Став 2. брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:121-38/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
Александар Ковачевић с.р.

Цена примерка:
Годишња претплата:
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14 )
и члана 37.став 1.тачка 8. Статута општине Инђијаброј 119/12, 116/13 и 44/14 ) и члана 37. став 1.тачка 8.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“број: 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ          КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 7/13 и 14/13), у члану 15.
став 1. речи: „20% оснивачу, 60% за резерве и увећање
капитала и 20% за друге намене у складу са актима
Јавног предузећа“, замењују се речима: „80% Оснивачу,
15% за резерве и повећање капитала и 5% за друге
намене у складу са актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
ЈКП „Комуналац“ Инђија је дужно да Статут Јавног
педузећа усагласи са овом одлуком у року од 30 дана, од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-7/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија			
Александар Ковачевић,с.р.

Број 15, страна број 2

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14 )
и члана 37.став 1.тачка 8. Статута општине Инђијаброј 119/12, 116/13 и 44/14 ) и члана 37.став 1.тачка 8.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА  ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Дирекције за
изградњу општине Инђија ЈП Инђија („Службени лист
општине Инђија“ број 7/13), у члану 16.став 1. речи:
„20% Оснивачу, 60% за резерве и увећање капитала
и 20% за друге намене у складу са актима Јавног
предузећа“, замењују се речима: „80% Оснивачу, 15%
за резерве и повећање капитала и 5% за друге намене у
складу са актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП Инђија
је дужна да Статут Јавног педузећа усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-8/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14 )
и члана 37.став 1.тачка 8. Статута општине Инђијаброј 119/12, 116/13 и 44/14 ) и члана 37.став 1.тачка 8.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ИНЂИЈА“ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за информисање „Радио телевизија Инђија“
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 7/13), у

		

Петак 30. јануар 2015.

члану 14.став 1. речи: „20% Оснивачу, 60% за резерве
и увећање капитала и 20% за друге намене у складу са
актима Јавног предузећа“, замењују се речима: „80%
Оснивачу, 15% за резерве и повећање капитала и 5% за
друге намене у складу са актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
ЈП „Радио телевизија Инђија“ Инђија је дужно да
Статут Јавног педузећа усагласи са овом одлуком у року
од 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-9/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
		
Aлександар Ковачевић,с.р.
5

На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14 )
и члана 37.став 1.тачка 8. Статута општине Инђијаброј 119/12, 116/13 и 44/14 ) и члана 37.став 1.тачка 8.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ         ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 7/13), у члану 15.став 1. речи: „20% Оснивачу, 60%
за резерве и увећање капитала и 20% за друге намене у
складу са актима Јавног предузећа“, замењују се речима:
„80% Оснивачу, 15% за резерве и повећање капитала и 5%
за друге намене у складу са актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
ЈП„Ингрин“ Инђија је дужно да Статут Јавног
педузећа усагласи са овом одлуком у року од 30 дана, од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-10/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
		
Александар Ковачевић,с.р.

Број 15, страна број 3

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14 )
и члана 37.став 1.тачка 8. Статута општине Инђијаброј 119/12, 116/13 и 44/14 ) и члана 37.став 1.тачка 8.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНГАС“ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Ингас“ Инђија („Службени лист општине
Инђија“ број 7/13), у члану 15.став 1. речи: „20%
Оснивачу, 60% за резерве и увећање капитала и 20%
за друге намене у складу са актима Јавног предузећа“,
замењују се речима: „80% Оснивачу, 15% за резерве и
повећање капитала и 5% за друге намене у складу са
актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
ЈП„Ингас“ Инђија је дужно да Статут Јавног
педузећа усагласи са овом одлуком у року од 30 дана, од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-11/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
		
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12,
116/13 и 44/14 ) и члана 37.став 1.тачка 8. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“број 9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ        КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија
ЈП („Службени лист општине Инђија“ број 7/13 и 14/13),
у члану 15.став 1. речи: „20% Оснивачу, 60% за резерве
и повећање капитала и 20% за друге намене у складу
са актима Јавног предузећа“, замењују се речима: „80%
Оснивачу, 15% за резерве и повећање капитала и 5% за

		

Петак 30. јануар 2015.

друге намене у складу са актима Јавног предузећа“.
Члан 2.
ЈКП „Водовод и канализација“Инђија је дужно да
Статут Јавног педузећа усагласи са овом одлуком у року
од 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-12/2015-I
Председник
Дана:30.јануара 2015.године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник Републике Србије’’,
број 119/12 и 116/13) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија-пречишћен текст (“Службени лист
општине Инђија”, број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници, одржаној
дана 30.јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“Инђија ЈП
Члан 1.
За именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, са
седиштем у Инђији, улица Војводе Степе број 48, чији је
оснивач општина Инђија, спровешће се јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове
Одлуке, објављује се у ‘’Службеном гласнику Републике
Србије’’ и дневним новинама „Данас’’, у року од 5 дана,
од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу, након објављивања у
‘’Службеном гласнику Републике Србије’’, објавиће се
и на званичној интернет презентацији општине Инђија,
уз навођење дана када је оглас објављен у ‘’Службеном
гласнику Републике Србије ‘’.
    Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ( у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Инђија, именована
решењем Скупштине општине број: 02-193/2013-III, од
26.јуна 2013.године (у даљем тексту: Комисија).

Број 15, страна број 4

Службени лист општина Инђија

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15
(петнаест) дана, а почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије’’.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем
поште или лично преко писарнице Општинске управе, у
затвореној коверти на адресу:
Скупштина општине Инђија,
Комисији за именовања директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Инђија , са назнаком:
Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ
улица Цара Душана 1
22320 Инђија
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом
Комисије, против којег није допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата,
Комисија ће утврдити провером и оценом:
познавања система локалне самоуправе,
познавања система функционисања јавних
предузећа у складу са Законом о јавним предузећима
, Законом о комуналним делатностима и законима
који регулишу начин обављања делатности од општег
интереса за које је основано јавно предузеће.
достављених
предлога
програма
рада
кандидата за мандатни период, који обавезно треба да
садржи пројекцију годишњег програма пословања са
елементима садржаним у Закону о јавним предузећима,
израђен на основу параметара из Годишњег финансијског
извештаја за 2013. годину, предузећа за које се лице
кандидује за директора и предлог мера за унапређење
и повећање ефикасности функционисања предузећа, са
термин планом за период од 4 године.
Члан 7.
Обавезује се директор јавног предузећа за које
се расписује конкурс, да најкасније у року од 3 (три )
дана од дана доношења ове Одлуке, Комисији достави
Годишњи финансијски извештај предузећа за 2013.
годину (у писаном и електронском облику).
Комисија из става 1. овог члана ће достављен
годишњи финансијски извештај објавити на званичној
интернет презентацији општине Инђија.
Члан 8.
Провера из члана 6. ове Одлуке, вршиће се путем :
усмене провере,
писмене провере ( тестирање) и
оцене достављених предлога програма јавног
предузећа.
Поступак провера и оцењивања ће се спроводити у
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складу са овом одлуком.
Обавештење о датуму, времену и месту обављања
провере, Комисија ће најкасније 5 (пет) дана, пре дана
одређеног за вршење провере, објавити на званичној
интернет презентацији општине Инђија.
Члан 9.
Усмена провера стручне оспособљености кандидата
врши се разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема
питања која ће бити постављена кандидатима. Свим
кандидатима се поставља по 5 истих питања и по истом
редоследу.
Комисија може у току разговора да постави додатна
питања ако су неопходна додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије,
бодовима од 1 до 5. бодује сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број
бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако
што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које
је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна
оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова
Комисије.
Члан 10.
Писмена провера стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата врши се решавањем теста,
који припрема Комисија.
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако
што се формулишу питања на која се бира један или
више понуђених одговора.
Питања која су саставни део теста из става 1.
овог члана, односе се на познавање: система локалне
самоуправе и система јавних и јавно комуналних
предузећа.
Резултат теста се бројчано исказује, тако што
кандидат за сваки тачан одговор на тесту добија по
један бод, а на крају се сви бодови теста сабирају што
представља укупан број бодова који је кандидат освојио
на тесту.
Члан 11.
Оцена предлога програма врши се бодовањем
приложених писмених предлога и то:
- предлога програма рада кандидата, везаног за
пословање предузећа,
- предлога везаних за унапређење рада и
функционисања предузећа,
- предлога везаних за квалитетније, ефикасније и
економичније обављање делатности од општег интереса
предузећа,као и других писаних предлога које је
кандидат доставио у документацији.
Приликом оцене, сваки члан Комисије, бодовима
од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ, с тим
што је мерило за бодовање квалитет а не квантитет
достављене документације.
Након оцене утврђује се укупан број бодова који је
добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу
сви бодови чланова Комисије, које је освојио један
кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом
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добијеног збира са бројем чланова комисије.
Члан 12.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања,
на основу укупног броја бодова који је освојио сваки
кандидат, саставља ранг листу свих кандидата који су
бодовани у изборном поступку.
Ранг листу из става 1. овог члана, Комисија ће
објавити на званичној интернет презентацији општине
Инђија.
Члан 13.
На основу ранг листе из члана 12. ове Одлуке,
Комисија саставља Листу за именовање са највише три
најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним и
утврђеним резултатима.
Члан 14.
Комисија Листу за именовање из члана 13. ове
Одлуке, објављује на званичној интернет презентацији
општине Инђија.
Члан 15.
Комисија, Листу за именовање из члана 13. ове
Одлуке, заједно са Записником о изборном поступку,
доставља Општинској управи, ради припреме предлога
акта о именовању директора, у року од 30 (тридесет)
дана, од истека рока за подношење пријава на конкурс.
Општинска управа, на основу Листе за именовање
и Записника о изборном поступку, припрема предлог
актa о именовању директора и са Листом за именовање
доставља Скупштини општине на одлучивање.
Члан 16.
Скупштина општине, након разматрања достављене
Листе за именовање и предлога акта из члана 15. став 2.
ове Одлуке, доноси решење о именовању предложеног
кандидата или неког другог кандидата са Листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Решење о именовању доставља се лицу које је
именовано и објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном листу општине
Инђија“.
Решење о именовању са образложењем, објављује се
на званичној интернет презентацији општине Инђија.
Члан 17.
По примерак решења о именовању директора
јавног предузећа са образложењем, доставља се и свим
кандидатима који су учествовали у поступку јавног
конкурса.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку,
на његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана
од дана пријема захтева омогући увид у документацију
јавног конкурса, под надзором Комисије.
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Члан 18.
Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу општине
Инђија“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-13/2015-I 			
Председник,
Дана: 30.јануара 2015.године
Инђија		
Александар Ковачевић с.р.
9

На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ  УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА  
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
рада и финансијског плана за 2015. годину Установе
„Спортски центар“ Инђија, броj:35/15, коју је донео
Управни одбор Установе „Спортски центар“ Инђија
на седници одржаној 19. јануара 2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:40-17/2015-I-1 		
П р е д с е д н и к,
Дана,30.јануара 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић с.р.
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На основу члана 18. и 37. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ  
‘’ПОСЛОВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА’’ ДОО
ИНЂИЈА  
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Пословног
плана за 2015. годину „Пословно образовног центра
Инђија“ д.о.о. Инђија, број: 05/15, у тексту који је донео
директор „Пословно образовног центра Инђија“ д.о.о.
Инђија.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:022-1/2015-I-1 		
Председник
Дана,30.јануара 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
11

На основу члана 37. став 1.тачка 18. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/2013) и члана 42. Пословника Скупштине
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, број
12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О  РАЗРЕШЕЊУ  ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА  
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Дужности члана у Савету за друштвене делатности
Скупштине општине Инђија разрешавају се:
- Олгица Томић,
- Мирослав Мазињанин и
- Милан Радошевић.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-14/2015-I		
П р е д с е д н и к,
Дана:30.јануара 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић с.р.
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На основу члана 37. став 1.тачка 18. Статута општине
Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и члана 42. Пословника Скупштине општине Инђија
(„Службени лист општина Срема“, број 12/08,25/08,
12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
30.јануара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О  ИЗБОРУ  ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА  
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Савета за друштвене делатности Скупштине
општине Инђија изабрани су:
- Слободан Тодоровић, за члана,
- Сања Рунић, за члана и
- Драгана Гогић, за члана.
II
Мандат изабраних чланова Савета траје до истека
мандата Скупштине општине.
III
Задатак Савета за друштвене делатности је да
даје мишљење на предлоге одлука и других аката из
области здравства, социјалне заштите, информисања,
образовања, науке, културе и спорта, које доноси
Скупштина.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број:02-15/2015-I
П р е д с е д н и к,
Дана:30.јануара 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић с.р.
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На основу члана 17. Закона о јавном информисању
и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14), члана 4.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“, број 126/14), члана 58. став 1. тачка 2
Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени
гласник општине Инђија“, бр. 09/13) и члана 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину („Службени
лист општине Инђија“ број 14/2014),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 28.јануара 2015. године, донело је:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за учешће на
Конкурсу за  суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Инђија
у 2015. години.
Члан 1.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 14/2014),
раздео II – Општинска управа, програм 15 - Локална
самоуправа, програмска активност 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 26, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, предвиђена су средства у укупном
износу од 40.000.000,00 динара.
Члан 2.
За пројекте производње медијских садржаја у
2015. години, овом Одлуком се опредељује износ
од 20.000.000,00 динара, што чини 50% од укупно
предвиђених средстава из члана 1. Ове Одлуке.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове Одлуке
расписује се Јавни позив за учешће на Конкурсу
за суфинансирање проjеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији
општине Инђија у 2015. години.
Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање
проjеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Инђија у
2015. години (у даљем тексту: Конкурс) биће објављен
на званичном сајту општине Инђија и у листу „Сремске
новине“.
Члан 4.
За спровођење Јавног позива за учешће на Конкурсу
из члана 3. ове Одлуке образоваће се Комисија за оцену
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву, коју
именује Председник општине.
На предлог Комисије из претходног става, Одлуку
о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке доноси
Председник општине.
Члан 5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса;
2. износ средстава која су опредељена;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену пројеката;
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5. рокове;
6. информацију о документацији која се прилаже;
7. позив медијским удружењима и стручњацима за
пријављивање кандидата за чланове комисија.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и
припрему документације за комисију обавља Одељење
за друштвене делатности Општинске управе општине
Инђија.
Одељење одређује лице које ће обављати послове
секретара Комисије.
Секретар Комисије није члан Комисије.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:401-2/2015-III		
Дана:28.јануара 2015. године.
Инђија

ПРЕДСЕДНИК
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 09/13), члана 13. став 3. Одлуке о дану
општине Инђија и општинским признањима („Службени
лист општина Срема“ , број 42/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 13/2013) и Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 14/14), Општинско веће општине
Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Висина новчаног износа Светосавске повеље која се
додељује у 2015. години, за афирмацију стваралаштва
у основним и средњим школама са територије општине
Инђија као и Предшколској установи „Бошко Буха“,
утврђује се у нето износу од 15.000,00 динара (словима:
петнаестхиљададинара).
II
Средства за новчани део Светосавске повеље
обезбедиће се из буџета општине Инђија.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
број: 40- 57/2015-III
Председавајући,
дана: 22. јануара 2015.године
заменик председника
И н ђ и ј а 				
општине
			
Милан Бодирожа,с.р.
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На основу члана 6. став 1. алинеја 4. Одлуке
о финансирање у или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета Општине
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 16/13)
и члана 7. 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 9/13),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 22. јануара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

		

Петак 30. јануар 2015.

12. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ИНЂИЈА“ - Инђија
14.000.000,00
13.АТЛЕТСКИ KЛУБ „ИНЂИЈА“ - Инђија
430.000,00
14.КОШАРКАШКИ
Инђија
4.500.000,00

KЛУБ

„ЖЕЛЕЗНИЧАР“

15.KОШАРКАШКИ KЛУБ „ЧОРТАНОВЦИ ЧОРТАНБЕАРС“ Чортановци
20.000,00
16.РУКОМЕТНИ KЛУБ „ИНЂИЈА“ - Инђија
3.700.000,00

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ Годишњи програм Савеза спортова
општине Инђија и Годишњи програми чланова Савеза
спортова општине Инђија, усклађени са средствима
утврђеним у буџету Општине за 2015. годину, и то:

17.ЖЕЛ. ШАХОВСКИ КЛУБ „СЛОГА“ - Инђија
70.000,00
18.ТАЕ KWON DO КЛУБ „TAE KWON DO ELIT“ Инђија
200.000,00

1.OДБОЈКАШКИ KЛУБ „ИНЂИЈА“ - Инђија
5.000.000,00

19.СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ - Инђија
590.000,00

2.ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ Инђија
5.000.000,00

20.СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ИНЂИЈА“ - Инђија
80.000,00

3.САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ИН - Инђија
800.000,00
4.КЛУБ АМЕРИЧКОГ
Инђија
650.000,00
5.ОПШТИНСКИ
-Инђија
120.000,00

ФУДБАЛА

ФУДБАЛСКИ

„ИНЂИЈА“

САВЕЗ

-

ИНЂИЈА

8. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БОРАЦ“ - Јарковци
350.000,00

11. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЛОГА“ - Марадик
400.000,00

23.КАРАТЕ КЛУБ „СЕНСЕИ“ - Инђија
40.000,00

26.КЛУБ ДИЗАЧА
„КАМЕН“ - Инђија
400.000,00

9.ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОЛЕТ“ - Нови Карловци
400.000,00
„ДУНАВ“

22.ДРУШТВО ЗА СПОРТ И РЕКР. ИНВАЛИДА
„ХЕРОЈ ПИНКИ“ - Инђија
50.000,00

КЛУБ

„ЖЕЛЕЗНИЧАР“

-

25.БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „МТБ ДРУЖИНА“ Инђија
100.000,00

7. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЉУКОВО“ - Љуково
700.000,00

КЛУБ

21.КАРАТЕ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ - Инђија
680.000,00

24.
ФУДБАЛСКИ
Инђија
400.000,00

6.ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ХАЈДУК“ - Бешка
1.000.000,00

10.ФУДБАЛСКИ
Сланкамен
400.000,00

-

-

Нови

ТЕГОВА

И

ДИСЦ.

СНАГЕ

27.САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦ. ИНВАЛИДА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
110.000,00
28.КЛУБ ДИЗАЧА
Инђија
60.000,00

ТЕГОВА

„ЖЕЛЕЗНИЧАР“

-
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29.ЏУДО КЛУБ „БЕЗБЕДНОСТ“ - Инђија
80.000,00

32.РУКОМЕТНИ
Бешка
230.000,00

КЛУБ

КЛУБ

„ПАРТИЗАН“

„ХАЈДУК

БЕШКА“

-

-

33.ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ Инђија
1.100.000,00
34.ШАХ КЛУБ „ХАЈДУК - 1973“ - Бешка
90.000,00
35.КУГЛАШКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ - Инђија
350.000,00
36.САВЕЗ СПОРТОВА
Инђија
8.950.000,00

ОПШТИНЕ

ИНЂИЈА

-

37.ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ФРУШКОГОРАЦ“ – Крчедин
400.000,00
II
На основу одобрених Годишњих програма из тачке I
овог Решења, Општинско веће општине Инђија, издаjе
појединачна решења о одобрењу годишњих програма, са
утврђеним износима средстава за њихову реализацију.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да, као
председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке II овог Решења.
IV
Ово Решење објавити у Службеном листу општине
Инђија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 66-2/2015-III
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија

Петак 30. јануар 2015.
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30.ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР-ИНЂИЈА“
- Инђија
120.000,00
31.СТРЕЉАЧКИ
Чортановци
30.000,00

		

Председник,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Одбојкашкoм клубу
„Инђија“ из Инђије, у износу од 5.000.000,00 динара
(петмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Одбојкашког клуба „Инђија“, отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Одбојкашким клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-20/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 10

Службени лист општина Инђија

17

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануар 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Женском рукометном
клубу “Железничар“ из Инђије, у износу од 5.000.000,00
динара (петмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Женског рукометног клуба “Железничар“,
отворен код Еуробанк АД Београд.
III
Председник општине ће са Женским рукометним
клубом “Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-21/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
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П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник
општине и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за

		

Петак 30. јануар 2015.

финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануар 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Савезу за школски
спорт ИН из Инђије у износу од 800.000,00 динара
(осамстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
pриложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Савезa за школски спорт ИН, отворен код
АИК Банке АД Ниш.
III
Председник општине ће са Савезом за школски
спорт „Ин“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-22/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог КЛУБУ АМЕРИЧКОГ
ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из Инђије , у износу од 650.000,00
динара (шестстотинапедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Клуба америчког фудбала „Инђија“, отворен
код Banca Intesa АД Београд.
III
Председник општине ће са Клубом америчког
фудбала „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-23/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
20

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и

		

Петак 30. јануар 2015.

начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануар 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА из Инђије, у износу од 120.000,00
динара (стотинудвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског савеза општине Инђија, отворен
код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским савезом
општине Инђија закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-24/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 12
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ
„ХАЈДУК“ из Бешке, у износу од 1.000.000,00 динара
(словима: милиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Хајдук“, отворен код
НЛБ банке АД Београд.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Хајдук“ из Бешке закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-25/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
22

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија

		

Петак 30. јануар 2015.

(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
Јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Фудбалском клубу
„Љуково“ из Љукова у износу од 700.000,00 динара
(седамстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Љуково“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Љуково“ из Љукова закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-26/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 13
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ
„БОРАЦ“ из Јарковаца, у износу од 350.000,00 динара
(тристотинепедсетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Борац“, отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Борац“ из Јарковаца закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-27/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
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П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за

		

Петак 30. јануар 2015.

финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Фудбалском клубу
„Полет“ из Нових Карловаца у износу од 400.000,00
динара (четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Полет“, отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Полет“ из Нових Карловаца закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-28/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 14
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ
„ДУНАВ“ из Новог Сланкамена, у износу од 400.000,00
динара (четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Дунав“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Дунав“ из Новог Сланкамена закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-29/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
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П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник
општине и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса

		

Петак 30. јануар 2015.

грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Фудбалском клубу
„Слога“ из Марадика у износу од 400.000,00 динара
(четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Слога“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Слога“ из Марадика закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-30/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

27

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Фудбалском клубу

Број 15, страна број 15

Службени лист општина Инђија

„Инђија“ из Инђије, у износу од 14.000.000,00 динара
(словима:четрнаестмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун ФК „Инђија“ , отворен код Војвођанске
банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-31/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог АТЛЕТСКОМ КЛУБУ
„ИНЂИЈА“ ИЗ ИНЂИЈЕ, у износу од 430.000,00 динара
(четиристотинетридесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Атлетског клуба „Инђија“, отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.

		

Петак 30. јануар 2015.

III
Председник општине ће са Атлетским клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-32/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Кошаркашком клубу
„Железничар“ из Инђије, у износу од 4.500.000,00
динара (четиримилионапетстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на жиро рачун Кошаркашког клуба „Железничар“ из
Инђије, отворен код Erste Bank АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

Број 15, страна број 16

Службени лист општина Инђија

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-33/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануар 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Кошаркашком клубу
„ЧОРТАНОВЦИ ЧОРТАН-БЕАРС“ из Чортановаца у
износу од 20.000,00 динара (двадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на жиро рачун Кошаркашког клуба „ЧОРТАНОВЦИ
ЧОРТАН-БЕАРС“, отворен код Војвођанске банке АД
Нови Сад.
III
Председник општине ће са Кошаркашким клубом
„Чортановци Чортан-Беарс“ Закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу oпштине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-34/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

		

Петак 30. јануар 2015.

31

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Рукометном клубу
“Инђија“ из Инђије, у износу од 3.700.000,00 динара (тр
имилионаседамстотинахиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Рукометног клуба “Инђија“, отворен код
Credit Agricole Banka Srbija АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Рукометним клубом
“Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-35/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 17

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Железничком шаховском
клубу „СЛОГА“ из Инђије у износу од 70.000,00 динара
(седамдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Железничког шаховског клуба „СЛОГА“,
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Железничким шаховским
клубом „Слога“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-36/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
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П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за

		

Петак 30. јануар 2015.

финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог
Теквондо клубу
“ТЕКВОНДО ЕЛИТ“ из Инђије, у износу од 200.000,00
динара (двестотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Теквондо клуба “Теквондо Елит“ , отворен
код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Теквондо клубом
“Теквондо Елит“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-38/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник
општине и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Стрељачком клубу
„Младост“ из Инђије, у износу од 590.000,00 динара

Број 15, страна број 18

Службени лист општина Инђија

(петстотинадеведесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Стрељачког клуба „Младост“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Стрељачким клубом
„Младост“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-39/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Стонотениском клубу
„Инђија“ из Инђије, у износу од 80.000,00 динара
(осамдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Стонотениског клуба „Инђија“, отворен код
Комерцијалне банке АД Београд.
III
Председник општине ће са Стонотениским клубом
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„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-40/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују средства
за реализацију истог Карате клубу „Железничар“ из
Инђије, у износу од 680.000,00 динара (шестстотинаос
амдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Карате клуба „Железничар“, отворен код
АИК Банке АД Ниш.
III
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Број 15, страна број 19

Службени лист општина Инђија

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-41/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Друштву за спорт и
рекреацију инвалида „Херој Пинки“ из Инђије, у износу
од 50.000,00 динара (педесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Друштва за спорт и рекреацију инвалида
„Херој Пинки“ , отворен код Војвођанске банке АД
Нови Сад.
III
Председник општине ће са Друштвом за спорт
и рекреацију инвалида „Херој Пинки“ из Инђије
закључити уговор о реализовању Годишњег програма из
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-43/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

		

Петак 30. јануар 2015.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Карате клубу “Сенсеи“
из Инђије, у износу од 40.000,00 динара (словима:
четрдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на жиро рачун Карате клуба “Сенсеи“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Карате клубом “Сенсеи“
из Инђије закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-44/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 20

Службени лист општина Инђија

39

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Фудбалском клубу
„Железничар“ из Инђије, у износу од 400.000,00 динара
(четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Фудбалског клуба „Железничар“, отворен
код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-45/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
40

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за

		

Петак 30. јануар 2015.

финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Бициклистичкоm клубу
„МТБ ДРУЖИНА“ из Инђије, у износу од 100.000,00
динара (стохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Бициклистичког клуба „МТБ Дружина“,
отворен код Erste Bank АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Бициклистичким
клубом „МТБ Дружина“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-46/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују средства

Број 15, страна број 21

Службени лист општина Инђија

за реализацију истог КЛУБУ ДИЗАЧА ТЕГОВА И
ДИСЦИПЛИНЕ СНАГЕ „КАМЕН“ из Инђије, у износу
од 400.000,00 динара (четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Клуба дизача тегова и дисциплина снаге
„Камен“, отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Клубом дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
16/2013).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-47/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Савезу за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије, у
износу од 110.000,00 динара (стодесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на жиро рачун Савезa за спорт и рекреацију инвалида

Петак 30. јануар 2015.

општине Инђија, отворен код Војвођанске банке АД
Нови Сад.
III
Председник општине ће са Савезом за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије
закључити уговор о реализовању Годишњег програма из
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

		

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-48/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине и
Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима) Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 14/2014) и члана 8. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или су финансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог
КЛУБУ ДИЗАЧА
ТЕГОВА „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ из Инђије, у износу од
60.000,00 динара (шездесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Клуба дизача тегова „Железничар“, отворен
код Војвођанске банке АД Нови Сад.

Број 15, страна број 22

Службени лист општина Инђија

		

Петак 30. јануар 2015.

III
Председник општине ће са Клубом дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Број: 40-50/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-49/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ЏУДО КЛУБУ
„БЕЗБЕДНОСТ“ из Инђије, у износу од 80.000,00
динара (осамдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Џудо клуба „Безбедност“, отворен код АИК
Банке АД Ниш.
III
Председник општине ће са Џудо клубом „Безбедност“
из Инђије закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Планинарском клубу
„Железничар-Инђија“ из Инђије у износу од 120.000,00
динара (стодвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Планинарског клуба „Железничар-Инђија“
, отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Планинарским клубом
„Железничар-Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о

Број 15, страна број 23

Службени лист општина Инђија

о финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

V
Ово Решење објавити
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-51/2015-III		
Дана: 22.01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Стрељачком клубу
„Партизан“ из Чортановаца у износу од 30.000,00
динара (тридесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Стрељачког клуба „Партизан“ , отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Стрељачким Клубом
„Партизан“
из Чортановаца закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

Петак 30. јануар 2015.

у „Службеном листу

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

		

Број: 40-52/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог
Рукометном клубу
„Хајдук Бешка“ из Бешке у износу од 230.000,00 динара
(двестотинетридесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Рукометном клубу „Хајдук Бешка“, отворен
код Credit Agricole Banka Srbija, АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Рукометним клубом
„Хајдук Бешка“ из Бешке закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-53/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 24

Службени лист општина Инђија
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог Женском одбојкашком
клубу „Младост“ из Инђије, у износу од 1.100.000,00
динара (милионстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Женског одбојкашког клуба „Младост“ из
Инђије, отворен код ERSTE Bank АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Женским одбојкашким
клубом “Младост“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-54/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				
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П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за

		

Петак 30. јануар 2015.

финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују средства
за реализацију истог Шах клубу „Хајдук-1973“ из Бешке,
у износу од 90.000,00 динара (деведесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Шах клуба „Хајдук-1973“ , отворен код
НЛБ банке АД Београд.
III
Председник општине ће са Шах клубом „Хајдук-1973“
из Бешке закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-55/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

50

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001-Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 14/2014)
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или су финансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

Број 15, страна број 25

Службени лист општина Инђија

средства за реализацију истог
Куглашком клубу
„Железничар“ из Инђије, у износу од 350.000,00 динара
(тристотинепедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Куглашког клуба „Железничар“, отворен код
Војвођанске банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Куглашким клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању или
суфинансирању потреба и интереса грађана у области
спорта из буџета општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-56/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине и
Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима) Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 14/2014) и члана 8. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или су финансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства САВЕЗУ СПОРТОВА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА за Специјализоване услуге –
превоз спортиста, у износу од 5.000.000,00 динара
(петмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Савеза спортова општине Инђија, отворен
код Комерцијалне банке АД Београд.
III
Председник општине ће са Савезом спортова општине
Инђија закључити уговор о реализовању програма из
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета

		

Петак 30. јануар 2015.

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-58/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. (Раздео II Председник општине и
Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима) Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 14/2014) и члана 8. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или су финансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог САВЕЗУ СПОРТОВА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, у износу од 3.950.000,00 динара
(тримилонадеветстотинапедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
жиро рачун Савеза спортова општине Инђија, отворен
код Комерцијалне банке АД Београд.
III
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-59/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.

Број 15, страна број 26

Службени лист општина Инђија

53

На основу члана 8. (Раздео II Председник општине и
Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима) Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 14/2014) и члана 8. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или су финансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је дана 22.
јануара 2015. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ
„ФРУШКОГОРАЦ“ из Крчедина, у износу од 400.000,00
динара (четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу приложеног
захтева и веродостојне документације на жиро рачун
Фудбалског клуба „Фрушкогорац“, отворен код Војвођанске
банке АД Нови Сад.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Фрушкогорац“
из Крчедина закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-61/2015-III		
Дана: 22. 01. 2015. године
Инђија				

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 55. став 1. тачка 11 Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр.9/2013),
Председник општине Инђија донео је дана 31.12.2014.
године
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП

		

Петак 30. јануар 2015.

„Комуналац“ Инђија, броj 3018 од 12.12.2014. године,
којом су утврђене цене комуналних услуга у тексту како
је дато у материјалу.
II
Цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Инђија,
утврђене Одлуком из тачке I овог Решења, примењиваће
се почев од 01.01.2015. године.
III
Одлука Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Инђија,
броj 3018 од 12.12.2014. године, којом су утврђене цене
комуналних услуга чини саставни део овог Решења.
IV
Сагласно члану 55. став 1. тачка 11. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр.9/2013), о датој сагласности информисати
Скупштину општине.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 38-13/2014-II -1 		
П р е д с е д н и к,
Дана,31. децембар 2014. године
Инђија
		
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и
члана 55. тачка 16. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013),
Председник општине Инђија дана 29. јануара 2015.
године, донео је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се претходна сагласност на предлог Правилника
о раду Дирекције за изградњу општине Инђија ј.п.
Инђија, броj: 06-1/2015-1 од 29.01.2015. године, који је
утврдио Надзорни одбор овог Предузећа на седници
одржаној 29. јануара 2015.године.
II
Текст предлога Правилника о раду Дирекције за
изградњу општине Инђија ј.п. Инђија, броj: 06-1/2015-1
од 29.01.2015. године чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:110-1-1/2015-I 		
Дана,29. јануар 2015. године
Инђија
		

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић,с.р.

Број 15, страна број 27
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На основу члана 3. став 7. Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и
члана 55. тачка 16. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија бр.9/2013),
Председник општине Инђија дана 29. јануара 2015.
године, донео је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“
ИНЂИЈА  
I
Даје се претходна сагласност на предлог Правилника
о раду Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада
и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија, броj 25/2015 од
28.01.2015. године, који је утврдио Надзорни одбор овог
Предузећа на седници одржаној 28. јануара 2015.године.
II
Текст предлога Правилника о раду Јавног предузећа
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија, броj 25/2015 од 28.01.2015. године,
чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:110-3-1/2015-II
Дана,29. јануар 2015. године
Инђија
		

П р е д с е д н и к,
Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 8. и 10. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину („Службени лист Општине
Инђија“, број 14/2014),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
- СОЦИОХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2015.
ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за доделу средстава невладиним
организацијама – социохуманитарним организацијама
из буџета Општине Инђија за 2015. годину.
II
За чланове Комисије именују се:
1.Тања Пјевац, самостални стручни сарадник за
економски развој у Агенцији за економски развој
општине Инђија,
2.Дејан Вујанић, Кабинет Председника општине,
3.Бранислава Лазаревић, шеф трезора у Одељењу за
привреду и финансије и
4.Маја Шакић, послови извршења трезора у Одељењу
за привреду и финансије.

		

Петак 30. јануар 2015.

III
Задатак Комисије је да, у складу са средствима
предвиђеним Одлуком о буџету општине Инђија за
2015. годину, а по завршетку Конкурса, спроведе
поступак избора пројеката и предложи Председнику
доношење решења о финансирању пројеката невладиних
организација – социохуманитарних организација.
IV
Средства за финансирање пројеката су обезбеђена
у разделу II Председник општине и Општинско веће,
Програм број 11 Социјална и дечија заштита, Програмска
активност 0901-0003 Подршка социохуманитарним
организацијама, Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину („Службени лист Општине Инђија“, број
14/2014).
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 55-8/2015-II
		
Председник,
Дана, 19. јануар 2015. године
И н ђ и ј а			
Петар Филиповић с.р.
ИСПРАВКА
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се
у Решењу о постављењу Општинског правобраниоца ,
објављеном у („Службеном листу општине Инђија“, број
14/14), поткрала грешка, па се на основу члана 143.став
3. Пословника Скупштине општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09,
11/10 и 32/10), даје
ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
Врши се исправка тачке II У Решењу о постављењу
Општинског правобраниоца („Службени лист општине
Инђија“, број 14/14), која треба да гласи:
Именованом из тачке I овог Решења, за време
обављања дужности правобраниоца општине Инђија,
мирују права и обавезе у Општинској управи општине
Инђија, а по престанку дужности наставља са радом у
Општинској управи општине Инђија, на радном месту
које одговара врсти и степену стручне спреме, знању и
способностима именованог.
Секретар Скупштине,
Драгана Степановић с.р.

Број 15, страна број 28
Бр. акта

Назив акта		

Службени лист општина Инђија
Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
(1) Одлукa о изменама и допунама Одлуке о платама лица које
бира, именује и поставља Скупштина општине Инђија,
1
(2) Одлукa о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП
„Комуналац“ Инђија,
(3) Одлукa о измени Одлуке о промени оснивачког
акта Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП Инђија,
2
(4) Одлукa о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за информисање „РТИ“ Инђија,
(5) Одлукa о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ Инђија,
(6) Одлукa о измени Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП „Ингас“ Инђија,
3
(7) Одлукa о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП,
(8) Одлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод и канализација’’ Инђија
ЈП,
(9) Решењe о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада и финансијског
плана за 2015. годину Установе ‘’Спортски центар’’ Инђија,
5
(10)Решењe о давању сагласности на
Одлуку о измени Пословног плана за 2015.
6
годину Пословно образовног центра д.о.о. Инђија
(11) Решењe о разрешењу три члана Савета за друштвене
делатности
(12) Решењe о избору три члана Савета за друштвене делатности.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
(13) Одлука о расписивању Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката
за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Инђија у 2015. години.
7
(14) Решења о висини новчаног износа Светосавске повеље која се
додељује у 2015,
(15) Решење о одобравању годишњих програма којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта,
8
(16) Решење број:40-20/2015-III,		
9
(17) Решење број:40-21/2015-III,			
10
(18) Решење број:40-22/2015-III,
(19) Решење број:40-23/2015-III,			
11
(20) Решење број:40-24/2015-III,
(21) Решење број:40-25/2015-III,			
12

Бр. акта

		

Петак 30. јануар 2015.

Назив акта		

Страна

(22) Решење број:40-26/2015-III,
(23) Решење број:40-27/2015-III,			
(24) Решење број:40-28/2015-III,
(25) Решење број:40-29/2015-III,			
(26) Решење број:40-30/2015-III,
(27) Решење број:40-31/2015-III,
(28) Решење број:40-32/2015-III,			
(29) Решење број:40-33/2015-III,
(30) Решење број:40-34/2015-III,			
(31) Решење број:40-35/2015-III,
(32) Решење број:40-36/2015-III,			
(33) Решење број:40-38/2015-III,
(34) Решење број:40-39/2015-III,
(35) Решење број:40-40/2015-III,			
(36) Решење број:40-41/2015-III,
(37) Решење број:40-43/2015-III,			
(38) Решење број:40-44/2015-III,
(39) Решење број:40-45/2015-III,			
(40) Решење број:40-46/2015-III,
(41) Решење број:40-47/2015-III,
(42) Решење број:40-48/2015-III,			
(43) Решење број:40-49/2015-III,
(44) Решење број:40-50/2015-III,			
(45) Решење број:40-51/2015-III,
(46) Решење број:40-52/2015-III,			
(47) Решење број:40-53/2015-III,
(48) Решење број:40-54/2015-III,			
(49) Решење број:40-55/2015-III,
(50) Решење број:40-56/2015-III,
(51) Решење број:40-58/2015-III,			
(52) Решење број:40-59/2015-III,
(53) Решење број:40-61/2015-III,			

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
(54) Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Инђија,
(55) Решење о давању предходне сагласности на предлог
Правилника о раду Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП
(56) Решење о давању предходне сагласности на предлог
Правилника о раду Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија.		
27
(57) Решење о образованју Комисије за доделу средстава
невладиним организацијама–социохуманитарним
организацијама из буџета општине Инђија за 2015.годину,
ИСПРАВКА
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