ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
15. ЈАНУАР 2019. године

ГОДИНА VIII
БРОЈ 1

Цена примерка:
Годишња претплата:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1
На основу члана 6. став 2. Одлуке о јавном
превозу путника на територији општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ број 26/17) и члана
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ број 9/13- пречишћен текст и
7/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 15. јануара 2019. године донело је:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ И
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
У Правилнику о тарифном систему у линијском
превозу путника на територији општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 2/2013, 13/2013
и 5/2018) члан 21. мења се и гласи:
„Легитимације за пензионере издате до
дана ступања на снагу овог Правилника, важе до 31.
децембра 2019. године, када ће исте бити замењене
новим легитимацијама.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-7/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2
На основу члана 30. став 5. и члана 50. став
1. алинеја 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18) и тачке I Обједињеног предлога Комисије за
доделу средстава у области спорта, бр. 66-1/2019-III од
04.01.2019. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 15. јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 2019. ГОДИНИ
I
ОДОБРАВAЈУ СЕ Годишњи програм Савеза
спортова општине Инђија и Годишњи програми
спортских организација у чије име је Савез спортова
општине Инђија подносилац и предлагач програма,
са утврђеним износима за реализацију одобрених
годишњих програма усклађеним са средствима у буџету
општине Инђија за 2019. годину, у укупном износу
од 95.000.000,00 динара, и то следећим спортским
организацијама, у износима како следи:
Назив спортске
организације
и седиште носиоца
предлога годишњег
програма
Савез спортова општине
Инђија, Инђија
Клуб малог фудбала
„Индианс-2013“, Инђија
Железнички шаховски
клуб „Слога“, Инђија
Фудбалски клуб
„Фрушкогорац“, Крчедин

Предлог износа
средстава за
реализацију годишњег
програма из буџета
општине Инђија за
2019. годину
20.133.000,00
300.000,00
300.000,00
950.000,00

Број 1, страна број 2

Фудбалски клуб
„Чортановачки Спорт
Клуб 1939“, Чортановци
Савез за спорт и
рекреацију инвалида
општине Инђија, Инђија
Атлетски клуб „Инђија“,
Инђија
Фудбалски клуб „Дунав“,
Нови Сланкамен
Клуб дизача тегова
и дисциплина снаге
„Камен“, Инђија
Удружење женског
фудбала „Инђија“, Инђија
Удружење спортских
риболоваца Барица,
Инђија
Стрељачки клуб
„Младост“, Инђија
Фудбалски клуб
„Хајдук“, Бешка
Фудбалски клуб „Слога“,
Марадик
Фудбалски клуб
„Железничар“, Инђија
Петанкуe клуб „Бешка“,
Бешка
Фудбалски клуб „Полет“,
Нови Карловци
Карате клуб
„Железничар“, Инђија
Шах клуб „Хајдук-1973“,
Бешка
Савез за школски спорт
ИН, Инђија
Општински фудбалски
савез Инђија
Фудбалски клуб
„Инђија“, Инђија
Планинарски клуб
„Железничар-Инђија“,
Инђија
Фудбалски клуб „Борац“,
Јарковци
Стонотениски клуб
„Инђија“, Инђија
Клуб америчког фудбала
„Инђија“, Инђија
Рукометни клуб „Инђија“,
Инђија
Taekwon-do клуб „Tae
kwon do Elit“, Инђија

Службени лист општине Инђија

950.000,00

250.000,00

1.400.000,00
1.040.000,00
700.000,00

300.000,00
300.000,00

1.400.000,00
2.150.000,00
950.000,00
2.150.000,00
300.000,00
1.500.000,00
1.700.000,00
150.000,00
830.000,00
550.000,00
25.000.000,00
350.000,00

757.000,00
350.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
1.700.000,00
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Кошаркашки клуб
Железничар, Инђија
Одбојкашки клуб
„Младост 1979“, Инђија
Џудо клуб „Безбедност“,
Инђија
Одбојкашки клуб
„Инђија“, Инђија
Женски рукометни клуб
„Железничар“, Инђија
Кошаркашки клуб
„Железничар Стар
Баскет“, Инђија
Фудбалски клуб
„Љуково“, Љуково
Удружење Спорт за све
општине Инђија, Инђија
Спортско удружење
„Ројал“, Инђија
Удружење спортских
риболоваца „Дунавац“,
Крчедин
Клуб стрелаца
„Јединица“, Инђија
Куглашки клуб
„Железничар“, Инђија

3.000.000,00
700.000,00
800.000,00
4.500.000,00
6.500.000,00
900.000,00

1.600.000,00
120.000,00
2.800.000,00
120.000,00

1.000.000,00
500.000,00

II
На основу одобрених Годишњих програма из
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија
донеће појединачна решења о одобрењу годишњих
програма, са утврђеним износима средстава за њихову
реализацију у 2019. години.
Појединачна решења су коначна и против њих
се може водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у
складу са Законом, износ добијених средстава по основу
годишњег програма.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке I овог Решења.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 40-18/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Службени лист општине Инђија
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На основу члана 30. став 4. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17 и 11/18) и тачке II Предлога Комисије за
доделу средстава у области спорта, бр. 66-1/2019-III од
04. јануара 2019. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 15. јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
2019. ГОДИНУ
ОДБИЈАЈУ

СЕ

I

Редни број из табеле 1 у тачки I Предлога Комисије

Број 1, страна број 3

33

предложени

Годишњи

програми спортских организација који не испуњавају
критеријуме у погледу носиоца програма, форме
програма, адекватности програма или су искључени
из евалуационог процеса у складу са чланом 25 и
26 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, и то следећих
носилаца предлога програма:

Назив спортске
организације
носиоца
предложеног
годишњег програма
који се одбија,
седиште, заводни
број предмета
(предлога годишњег
програма)

Разлог одбијања спортске организације
које не испуњавају
услове у погледу носиоца
програма, форме
програма и адекватности
предложеног програма,
у складу са Законом,
Одлуком и Правилником;
Разлог одбијања - табела
вредновања предлога:
број бодова у секцијама
1 и 2, укупан број бодова
за предлог годишњег
програма и други разлози
у складу са чл. 25. и 26.
Правилника;

Карате клуб
„Сенсеи“, Инђија
бр. предмета:
100/2018;

Чл. 137. став 4. Закона
о спорту / Члан 5.
Правилника - не испуњава
критеријуме у погледу
носиоца програма - Клуб
није члан надлежног
националног гранског
спортског савеза

Предлог годишњег
програма
учешћа спортске
организације
у домаћим и
европским клупским
такмичењима
(област: чл. 137.
став 1.
тачка 5) Закона о
спорту)
40
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Удружење спортских
риболоваца
„Дунавац“, Крчедин
бр. предмета:
80/2018;
Предлог програма
изградње,
одржавања,
опремања и
одржавања
спортских објеката
(област: чл. 137.
став 1.
тачка 2) Закона о
спорту)

Чл. 116. став 5. Закона
о спорту / Члан 42 - 44
Правилника.
Носилац програма не
испуњава услове. Предлог
искључен из евалуационог
процеса у првој фази
поступка одобравања
програма.

Број 1, страна број 4

Службени лист општине Инђија

II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 40-19/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

4
На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13 - пречишћен текст и 7/18), члана 13. став
3. Одлуке о дану општине Инђија и општинским
признањима („Службени лист општина Срема“, број
42/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 13/13)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 28/18),
Општинско веће општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Висина новчаног износа Светосавске повеље
која се додељује у 2019. години, за афирмацију
стваралаштва у основним и средњим школама са
територије општине Инђија, као и у Предшколској
установи „Бошко Буха“ Инђија, утврђује се у нето износу
од 20.000,00 динара (словима: двадесетхиљададинара).
II
Средства за новчани износ Светосавске повеље
обезбедиће се из буџета општине Инђија.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-20/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18), тачка I подтачка 1. Решења о утврђивању
организација у области спорта које су од посебног значаја
за општину Инђија, број 66-8/2018-III од 25. jaнуара
2018. године и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
jaнуара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Савезу
спортова општине Инђија из Инђије, са матичним бројем
08156565, у износу од 15.133.000,00 динара (словима: пе
тнаестмилионастотридесеттрихиљадединара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса

Број 1, страна број 5

Службени лист општине Инђија

грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17), тачка I подтачка 1. Решења о утврђивању
организација у области спорта које су од посебног значаја
за општину Инђија, број 66-8/2018-III од 25. jaнуара
2018. године и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
jaнуара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију превоза спортиста у 2019.
години, Савезу спортова општине Инђија из Инђије, са
матичним бројем 08156565, у износу од 5.000.000,00
динара (словима: петмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,

Уторак 15. јануар 2019.

Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 400, економска класификација
481 - Дотације невладиним организацијама - превоз
спортиста), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-3/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Клуб

Број 1, страна број 6

Службени лист општине Инђија

малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије, са матичним
бројем: 28797095, у износу од 300.000,00 динара
(словима: тристoхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба малог фудбала
„Индианс - 2013“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19218763-57, по
достављеном захтеву Клуба малог фудбала „Индианс 2013“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Клубом малог
фудбала „Индианс - 2013“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-4/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Железничком шаховском клубу „СЛОГА“ из Инђије,
са матичним бројем: 08578133, у износу од 300.000,00
динара (словима: тристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Железничког
шаховског клуба „СЛОГА“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-19546763-25, по достављеном захтеву Железничког
шаховског клуба „СЛОГА“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Железничким
шаховским клубом „СЛОГА“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 7

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-5/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, са
матичним бројем: 08147183, у износу од 950.000,00
динара (словима: деветстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Фрушкогорац“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19434763-17, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Фрушкогорац“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске

Уторак 15. јануар 2019.

организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Фрушкогорац“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-6/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Фудбалском
клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ из Чортановаца,
са матичним бројем: 28782632, у износу од 950.000,00

Број 1, страна број 8

Службени лист општине Инђија

динара (словима: деветстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-25131763-29, по достављеном захтеву Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-7/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Савезу за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије,
са матичним бројем: 08675732, у износу од 250.000,00
динара (словима: двестопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Савеза за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-19080763-61, по достављеном захтеву Савеза
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Савезом за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
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V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-8/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Атлетском
клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним бројем:
08140049, у износу од 1.400.000,00 динара (словима: јед
анмилиончетиристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Атлетског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19453763-53, по достављеном
захтеву Атлетског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске

Уторак 15. јануар 2019.

организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Атлетским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-9/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена, са
матичним бројем: 08144524, у износу од 1.040.000,00

Број 1, страна број 10
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динара (словима: једанмилиончетрдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Дунав“ отворен код Министарства финансија -Управе
за трезор, број рачуна 840-18163763-44, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Дунав“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Дунав“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-10/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Клубу
дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ из Инђије,
са матичним бројем: 08697701, у износу од 700.000,00
динара (словима: седамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба дизача тегова и
дисциплина снаге „КАМЕН“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-1792276306, по достављеном захтеву Клуба дизача тегова и
дисциплина снаге „КАМЕН“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Клубом дизача
тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
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V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-11/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из
Инђије, са матичним бројем: 28824980, у износу од
300.000,00 динара (словима: тристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун УДРУЖЕЊА
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-22226763-64, по достављеном захтеву УДРУЖЕЊА
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
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и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са УДРУЖЕЊЕМ
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-12/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,

Број 1, страна број 12

Службени лист општине Инђија

УДРУЖЕЊУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА БАРИЦА
из Инђије, са матичним бројем: 28708025, у износу од
300.000,00 динара (словима: тристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца БАРИЦА отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2793476356, по достављеном захтеву удружења са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца БАРИЦА из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-13/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Стрељачком клубу „Младост“ из Инђије, са матичним
бројем: 08140090, у износу од 1.400.000,00 динара
(словима: једанмилиончетиристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба
„Младост“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18019763-06, по
достављеном захтеву Стрељачког клуба „Младост“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Стрељачким
клубом „Младост“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 13

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-14/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Фудбалском
клубу „Хајдук“ из Бешке, са матичним бројем: 08721009,
у износу од 2.150.000,00 динара (словима: двамилионаст
опедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Хајдук“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18108763-47, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Хајдук“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Хајдук“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-15/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „СЛОГА“ из Марадика, са матичним

Број 1, страна број 14

Службени лист општине Инђија

бројем: 08137218, у износу од 950.000,00 динара
(словима: деветстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„СЛОГА“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19864763-20, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „СЛОГА“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „СЛОГА“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-16/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Фудбалском
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08139938, у износу од 2.150.000,00 динара (словима: два
милионастопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18164763-51, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Железничар“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 15

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-17/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Петанкуе
клубу „Бешка“ из Бешке, са матичним бројем:
28800134, у износу од 300.000,00 динара (словима:
тристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Петанкуе клуба
„Бешка“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-21821763-42, по достављеном
захтеву Петанкуе клуба „Бешка“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Петанкуе клубом
„Бешка“ закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) и члана
32. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-18/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „ПОЛЕТ“ из Нових Карловаца, са

Број 1, страна број 16

Службени лист општине Инђија

матичним бројем: 08142572, у износу од 1.500.000,00
динара (словима: једанмилионпетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„ПОЛЕТ“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19006763-28, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „ПОЛЕТ“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „ПОЛЕТ“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-19/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Карате
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08140472, у износу од 1.700.000,00 динара (словима: јед
анмилионседамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Карате клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18302763-47, по
достављеном захтеву Карате клуба „Железничар“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 17

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-20/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Шах
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке, са матичним бројем:
28786727, у износу од 150.000,00 динара (словима:
стопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Шах клуба
„Хајдук-1973“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19456763-74, по
достављеном захтеву Шах клуба „Хајдук-1973“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Шах клубом
„Хајдук-1973“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-21/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Савезу
за школски спорт ИН из Инђије, са матичним бројем:

Број 1, страна број 18

Службени лист општине Инђија

28799543, у износу од 830.000,00 динара (словима:
осамстотридесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза за школски
спорт ИН отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18303763-54, по достављеном
захтеву Савеза за школски спорт ИН са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Савезом за
школски спорт ИН закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-22/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Општинском фудбалском савезу Инђија из Инђије, са
матичним бројем: 08148520, у износу од 550.000,00
динара (словима: петстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Општинског
фудбалског савеза Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-19742763-39, по достављеном захтеву Општинског
фудбалског савеза Инђија са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Општинским
фудбалским савезом Инђија закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 19

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-23/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18), тачка I подтачка 2. Решења о утврђивању
организација у области спорта које су од посебног значаја
за општину Инђија, број 66-8/2018-III од 25. jaнуара
2018. године и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
jaнуара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем 08145130, у износу од 25.000.000,00 динара
(словима: двадесетпетмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18404763-82, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима

Уторак 15. јануар 2019.

(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-24/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,

Број 1, страна број 20

Службени лист општине Инђија

Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из Инђије,
са матичним бројем: 08160554, у износу од 350.000,00
динара (словима: тристопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Планинарског
клуба „Железничар-Инђија“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-17987763-73, по достављеном захтеву Планинарског
клуба „Железничар-Инђија“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Планинарским
клубом „Железничар-Инђија“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-25/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „Борац“ из Јарковаца, са матичним
бројем: 08143846, у износу од 757.000,00 динара
(словима: седамстопедесетседамхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Борац“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-21237763-28, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Борац“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Борац“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 21

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-26/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Стонотениском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08842060, у износу од 350.000,00 динара
(словима: тристопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стонотениског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18835763-92, по достављеном
захтеву Стонотениског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске

Уторак 15. јануар 2019.

организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Стонотениским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-27/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Клубу
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08858241, у износу од 1.500.000,00 динара

Број 1, страна број 22

Службени лист општине Инђија

(словима: једанмилионпетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба америчког
фудбала „Инђија“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19783763-35, по
достављеном захтеву Клуба америчког фудбала „Инђија“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Клубом америчког
фудбала „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-28/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08147906, у износу од 4.500.000,00 динара
(словима: четиримилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Рукометног клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19139763-86, по достављеном
захтеву Рукометног клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Рукометним
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 23

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-29/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Taekwondo клубу „Tae kwon do Elit” из Инђије, са матичним
бројем: 08684839, у износу од 1.700.000,00 динара
(словима: једанмилионседамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Taekwon-do клуба
„Tae kwon do Elit” отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19241763-24, по
достављеном захтеву Taekwon-do клуба „Tae kwon do
Elit” са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Taekwon-do клубом
„Tae kwon do Elit” закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-30/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Кошаркашком клубу Железничар из Инђије, са

Број 1, страна број 24

Службени лист општине Инђија

матичним бројем: 08140022, у износу од 3.000.000,00
динара (словима: тримилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Кошаркашког клуба
Железничар отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19459763-95 по
достављеном захтеву Кошаркашког клуба Железничар
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом Железничар закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-31/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Одбојкашком клубу „Младост 1979“ из Инђије, са
матичним бројем: 08130647, у износу од 700.000,00
динара (словима: седамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба
„Младост 1979“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19689763-56, по
достављеном захтеву Одбојкашког клуба „Младост
1979“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Младост 1979“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 25

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-32/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Џудо
клубу „Безбедност“ из Инђије, са матичним бројем:
08923027, у износу од 800.000,00 динара (словима:
осамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Џудо клуба
„Безбедност“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19616763-30, по
достављеном захтеву Џудо клуба „Безбедност“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Џудо клубом
„Безбедност“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-33/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години,
Одбојкашком клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним

Број 1, страна број 26

Службени лист општине Инђија

бројем: 08630976, у износу од 4.500.000,00 динара
(словима: четиримилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-22730763-03, по достављеном
захтеву Одбојкашког клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-34/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним
бројем: 28795203, у износу од 6.500.000,00 динара
(словима: шестмилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Женског
рукометног клуба „Железничар“ отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-19832763-87, по достављеном захтеву Женског
рукометног клуба „Железничар“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Женским
рукометним клубом „Железничар“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 27

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-35/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2019.
години, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР
СТАР БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем:
28813775, у износу од 900.000,00 динара (словима:
деветстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун КОШАРКАШКОГ
КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ отворен
код Министарства финансија - Управе за трезор, број
рачуна 840-21626763-35, по достављеном захтеву
КОШАРКАШКОГ КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР
БАСКЕТ“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима

Уторак 15. јануар 2019.

(функционална класификација 810-Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са КОШАРКАШКИМ
КЛУБОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-36/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

Број 1, страна број 28

Службени лист општине Инђија

средства за реализацију истог у 2019. години,
Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова, са матичним
бројем: 08145873, у износу од 1.600.000,00 динара
(словима: једанмилионшестстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Љуково“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19171763-19, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Љуково“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Љуково“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-37/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Удружењу
Спорт за све општине Инђија из Инђије, са матичним
бројем: 08726299, у износу од 120.000,00 динара
(словима: стодвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења Спорт
за све општине Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, по достављеном захтеву
удружења са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Удружењем Спорт
за све општине Инђија из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 29

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-38/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Спортском
удружењу „Royal“ из Инђије, са матичним бројем:
28707967, у износу од 2.800.000,00 динара (словима:
двамилионаосамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Спортског удружења
„Royal“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-26486763-08, по достављеном
захтеву удружења са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Спортским
удружењем „Royal“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-39/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Удружењу
спортских риболоваца „Дунавац“ из Крчедина, са

Број 1, страна број 30

Службени лист општине Инђија

матичним бројем: 08143714, у износу од 120.000,00
динара (словима: стодвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца „Дунавац“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2182276349, по достављеном захтеву Удружења спортских
риболоваца „Дунавац“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца „Дунавац“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-40/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

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

Уторак 15. јануар 2019.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Клубу
стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ из Инђије, са матичним бројем:
08904081, у износу од 1.000.000,00 динара (словима:
једанмилиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Клуба стрелаца
„ЈЕДИНИЦА“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-22611763-43, по
достављеном захтеву Клуба стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација
481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Клубом стрелаца
„ЈЕДИНИЦА“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

Број 1, страна број 31

Службени лист општине Инђија

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-41/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2019. години, број 40-18/2018-III од 15. jaнуара
2019. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 15.
јануара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2019. години, Куглашком
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08605882, у износу од 500.000,00 динара (словима:
петстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Куглашког клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18865763-11, по
достављеном захтеву Куглашког клуба „Железничар“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 398, економска класификација

Уторак 15. јануар 2019.

481-Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 28/18).
IV
Председник општине ће са Куглашким клубом
„Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-42/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 26. став 1. Пословника о раду
Општинског већа („Службени лист општина Срема“,
број 40/08, 41/09 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана, 15.јануара 2019. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
Констатује се да је Закључак број 06-225/2018III-1 од 10. децембра 2018. године који је донело
Општинско веће општине Инђија поводом Мишљења
Министарства државне управе и локалне самоуправе
број 110-0-00321/2018-24 од 28. новембра 2018. године у
целости прихваћен од стране наведеног Министарства,
као правно утемељен и то дописом овог Министарства
број 110-0-00321/2018-24 од 14. децембра 2018. године.

Број 1, страна број 32

Службени лист општине Инђија

II
Констатује се да је дописом Министарства
државне управе и локалне самоуправе број 110-000321/2018-24 од 14. децембра 2018. године, осим
прихваћених ставова Општинског већа, дате и додатне
инструкције за допуну утврђеног предлога Статута за
које Општинско веће налази да нису прихватљивe, и то:
1. препорука да се у члану 40. предлога Статута дода
децидирана одредба да је у надлежности Скупштине
општине именовање Изборне комисије за одборнике
скупштине општине није прихватљива, са истог
основа који је већ образлаган под тачком 2. закључка
Општинског већа број 06-225/2018-III-1 од 10. децембра
2018. године, а који је као такав прихваћен од стране
наведеног Министарства, као правно утемељен;
2. предлог Министарства да се утврђени предлог
Статута допуни одредбом да се питање избора, права
и дужности Општинске изборне комисије уреди
Пословником Скупштине општине, није прихватљив
јер је супротан члану 36. став 3. Закона о локалној
самоуправи, с обзиром да је Изборна комисија, сагласно
члану 11. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и
54/2011), орган за спровођење избора, а не радно тело
Скупштине општине, на које се сагласно члану 36. став
3. Закона о локалној самоуправи имају примењивати
одредбе Пословника скупштине општине.
III
Констатује се да одредба члана 24. утврђеног
предлога Статута општине Инђија сада гласи:
„Члан 24.
Ради решавања одређених питања од
непосредног интереса за грађане, може се увести
самодопринос у складу са законом, за територију
општине или један њен део.
Иницијативу за увођење самодоприноса за
територију Општине, може покренути председник
Општине, најмање једна трећина одборника и грађани
путем грађанске иницијативе, а за подручје Месне
заједнице иницијативу покреће Савет Месне заједнице,
односно Збор грађана.
Уз иницијативу за увођење самодоприноса,
подноси се Програм којим се утврђују извори, намене и
начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за
реализацију Програма,“
а да одредба члана 48. утврђеног предлога Статута
општине Инђија сада гласи:
„Члан 48.
Председник Скупштине може бити разрешен
пре истека мандата:
1. на лични захтев;
2. на предлог најмање трећине одборника;
3. престанком мандата одборника, у складу са законом.
Предлог за разрешење подноси се у писаној форми и
мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који
је предвиђен за његов избор.“

Уторак 15. јануар 2019.

IV
Предлог Статута утврђен овим Закључком
доставља се Министарству државне управе и локалне
самоуправе ради давања мишљења.
V
Овај закључак објавити у Службеном листу
општине Инђија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-4/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 27. стaв. 10. Закона о јавној
својини („Службени Гласник Републике Србије“, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17
и 95/18), члана 35. став 4. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима и другим
имовинским правима у јавној својини општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 12/18) и члана
58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13 - пречишћен текст и
7/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана, 15. јануара 2019. године донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Констатује се да је извршена набавка пет теренских
возила за потребе Пољочуварске службе, спровођењем
отвореног поступка за јавну набавку добара за коју
су средства обезбеђења на основу Одлуке о буџету
општине Инђија за 2018. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 30/17, 7/18, 12/18, 21/18 и 27/18),
Пројекат 3 – Организовање пољочуварске службе, и то:
(1) Теренско возило марке „DACIA“, Модел DUSTER
LGV N1 COMFORT 1.5 DCI 110 4X4, број шасије
VF1HJD40161918536, број мотора K9KG658R085360,
година производње 2018, беле боје.
(2) Теренско возило марке „DACIA“, Модел DUSTER
LGV N1 COMFORT 1.5 DCI 110 4X4, број шасије
VF1HJD40361989379, број мотора K9KG658R085733,
година производње 2018, беле боје.
(3) Теренско возило марке „DACIA“, Модел DUSTER
LGV N1 COMFORT 1.5 DCI 110 4X4, број шасије
VF1HJD40061918544, број мотора K9KG658R085303,
година производње 2018, беле боје.
(4) Теренско возило марке „DACIA“, Модел DUSTER
LGV N1 COMFORT 1.5 DCI 110 4X4, број шасије
VF1HJD40661920766, број мотора K9KG658R085302,
година производње 2018, беле боје.
(5) Теренско возило марке „DACIA“, Модел DUSTER
LGV N1 COMFORT 1.5 DCI 110 4X4, број шасије
VF1HJD40861918582, број мотора K9KG658R085304,

Број 1, страна број 33

Службени лист општине Инђија

Уторак 15. јануар 2019.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
година производње 2018, беле боје, што Општинско веће
сагласно Извештају Председника општине број 4044/2019-II од 10. јануара 2019. године у целости одобрава
и прихвата.
2. Теренска возила из тачке 1. овог закључка су у јавној
својини општине Инђија, а на основу Уговора о јавној
набавци – набавка теренских возила за пољочуварску
службу, наш број 404-2-15-9/2018-II од 13.12.2018.
године, који је закључен између Општине Инђија
као наручиоца и „RENO SAVA“ доо Београд као
испоручиоца.
3. Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ ЈП Инђија,
за потребе побољшања услова рада Пољочуварске службе
на територији општине Инђија, дају се на привремено
коришћење, без накнаде, нова, нерегистрована теренска
возила из тачке 1. овог закључка и то на период од пет
година, рачунајући од дана потписивања записника о
примопредају возила.
4. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ ЈП Инђија,
је дужно да теренска возила из тачке 1. овог закључка
користи у складу са њиховом природом и наменом,
да врши редовно одржавање и сервисирање возила,
да возилима управља савесно и законито, као и да
сноси трошкове редовног одржавања, коришћења,
регистрације и осигурања возила.
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ ЈП
Инђија има право и обавезу да за возила из тачке 1. овог
закључка, обрачунава трошак амортизације и извршава
и друге законске обавезе у вези са коришћењем возила.
Обавезује се Јавно комунално предузеће
„Комуналац“ ЈП Инђија да у законом одређеном року,
изврши прву регистрацију теренских возила из тачке 1.
овог закључка на власника општину Инђија.
5. Овлашћује се Председник општине да са Јавним
комуналним предузећем „Комуналац“ ЈП Инђија,
закључи Уговор о давању на привремено коришћење
теренских возила из тачке 1. овог закључка, којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
6. Овлашћује се Начелник општине управе, да након
закључења Уговора из тачке 5. овог закључка потпише
записник о примопредаји возила из тачке 1. овог
закључка.
7. Овај закључак објавити у Службеном листу општине
Инђија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-11/2019-III
Дана: 15. јануара 2019. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 8. Закона о информационој
безбедности („Службени гласник РС“ бр 6/2016 и 94/17),
и члана 55. став 1. тачка 15. Статута општине Инђијапречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр.
9/13),
Председник општине Инђија дана 03. јануар
2019. године , доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ ИКТ
СИСТЕМА
I
Образује се Комисија за израду Акта о
безбедности ИКТ система.
II
У Комисију се именују:
1. Никола Бандулаја, дипл. инж. саобраћаја, испред
Агенције за ИТ Гис и комуникације општине Инђија
2. Нада Драгутиновић, дипл. архитекта, испред Агенције
за ИТ Гис и комуникације општине Инђија,
3. Јелена Јојић, дипл. правник, испред општине Инђија.
III
Утврђује се задатак Комисије:
1. да у року од 90 дана изради нацрт акта о безбедности
ИКТ система и исти достави надлежном органу на даљу
надлежност.
2. одређивања мера заштите, а нарочито принципа,
начина и процедуре постизања и одржавања адекватног
нивоа безбедности система, као и овлашћења и
одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ
система од посебног значаја.
IV
Стручне послове за потребе Комисије обавља
Општинска управа – Одељење за општу управу.
Након израде Нацрта акта из тачке 1. овог
Решења, Комисија ће исти доставити Општинском већу
на даљу надлежност.
V
За послове и задатке утврђене овим Решењем,
члановима Комисије из тачке II овог Решења утврђује се
право на накнаду у износу од 5.000,00 динара (петхиљада
динара) нето на месечном нивоу.
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VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општинe Инђија“.
Број: 02-5/2019-II
Дана: 03. јануара 2019. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
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На основу члана 4.став 4. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалних
самоуправа („Службени гласник Републике Србија“,
бр. 21/16 и 95/2018 ), члана 3.став 2. Правилника о раду
у Општинској управи општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“ бр. 10/17 и 13/17) и члана 58а.
Пословника Скупштине општине Инђија („Службени
лист општина Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09,
11/10, 32/10 и „Службени лист општине Инђија“ бр.
9/16),
Комисија за кадровска и административна
питања на седници одржаној дана 26. децембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА КОРИШЋЕЊА
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
I
Одобравају се трошкови коришћења мобилних
телефона у службене сврхе изабраним и постављеним
лицима, и то:
1. Председнику општине у висини до 10.000 динара
месечно;
2. Заменику Председника општине у висини до 4.000
динара месечно;
3. Председнику Скупштине општине у висини до 5.000
динара месечно;
4. Заменику Председника Скупштине општине у висини
до 4.000 динара месечно;
5. Секретару Скупштине општине у висини до 3.000
динара месечно;
6. Члановима Општинског већа у висини до 2.000 динара
месечно;
7. Помоћницима Председника општине у висини до
5.000 динара месечно;
8. Општинском правобраниоцу у висини до 3.000 динара
месечно;
9. Заменику Општинског правобраниоца у висини до
2.500 динара месечно;
10. Начелнику Општинске управе у висини до 6.000
динара месечно;
11. Заменику начелника Општинске управе у висини до
4.000 динара месечно.
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II
Уколико трошкови коришћења мобилног
телефона, буду већи од износа из тачке I овог Решења,
разлика између одобреног износа и стварно оствареног
месечног трошка, регулисаће се обуставом од зараде
односно накнаде, а на основу приспелог рачуна за тај
месец, потписаног од стране корисника мобилног
телефона.
III
Комисија за кадровска и административна
питања може изузетно по поднетом писменом захтеву
корисника мобилног телефона, признати већи трошак
коришћења мобилног телефона од одобреног овим
Решењем, о чему се на основу оцене о оправданости
повећаног трошка, доноси посебно решење.
IV
Ово Решење примењиваће се од 01. јануара
2019. године.
V
Даном почетка примене овог Решења престаје
да важи Решење број: 410-15/2018-I од 12.02.2018.
године.
IV
Ово Решење објавити у „Служненом листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
Број: 40-2198/2018-I
Дана: 26.12.2018. године
Инђија
Председник,
Јелена Миличевић, с.р.
------------------------НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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На основу чл. 28, 44. став 1. и 46. став 2. Одлуке
о организацији Општинске управе општине Инђија (
„Службени лист општине Инђија“, број 23/17),
Начелник Општинске управе општине Инђија
дана, 08. јануара 2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. У циљу благовременог и ефикасног извршавања
службених послова из оквира права и дужности
Општине, поверених послова из надлежности Републике
и АП Војводине, утврђује се право на коришћење
службеног мобилног телефона и признају се трошкови
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коришћења у месечном износу за запослене на радном
месту, и то:
(1) Начелник Одељења у износу од 2.500 динара;
(2) Шеф Кабинета Председника општине у износу од
5.000 динара;
(3) Стручно-оперативни послови за потребе Председника
општине у износу од 2.500 динара;
(4) Послови вођења евиденције, одржавања и управљања
возилом – возач Председника општине у износу од 2.500
динара;
(5) Послови вођења евиденције, одржавања и управљања
возилом у износу од 1.500 динара;
(6) Возач – достављач у Мeсној канцеларији Бешка у
износу од 1.500 динара;
(7) Грађевински инспектор у износу од 1.000 динара;
(8) Комунални инспектор у износу од 1.000 динара;
(9) Инспектор за друмски саобраћај у износу од 1.000
динара;
(10) Инспектор за заштиту животне средине у износу од
1.000 динара;
(11) Просветни инспектор у износу од 1.000 динара;
(12) Послови у области инспекцијског надзора у износу
од 1.000 динара;
(13) Послови набавке у износу од 1.000 динара;
(14) Послови одбране и цивилне заштите у износу од
1.000 динара;
(15) Послови одржавања уређаја и инсталација - домар у
износу од 1.000 динара.
(16) послови друштвене бриге о деци и образовању у
износу од 1.500 динара;
(17) Административно-технички послови у области
образовања и друштвене бриге о деци у износу од 1.500
динара;
2. Запослени на радним местима из тачке 1. овог решења,
задужују се мобилним телефоном и претплатничком
картицом путем реверса, који садржи: име и презиме
запосленог, назив радног места, марку мобилног
телефона и претплатнички број.
Евиденцију службених мобилних телефона,
прептлатничких картица и корисника води Општинска
управа Одељење за општу управу.
3. Право на коришћење службеног мобилног телефона
подразумева: доделу мобилног телефона и картице са
претплатничким бројем, одржавање мобилног телефона
у исправном стању и право плаћања месечног рачуна за
коришћење мобилног телефона у прописаној висини.
4. Висина трошкова коришћења службеног мобилног
телефона прати се месечно.
У случају прекорачења износа наведеног у
тачки 1. овог решења, запослени сам сноси трошкове
изнад одобреног лимита.
Обрачун трошкова из става 2. ове тачке врши
Одељење за финансије, које након утврђивања разлике
између одобреног износа и остварених трошкова,
разлику обуставља од зараде запосленог.
Изузетно од става 2. ове тачке, Одељење за
финансије ће, на основу решења Начелника општинске
управе, признати трошкове паркирања службених возила
путем СМС порука у износу регистрованом мобилним
телефоном и трошкове импулса регистрованих у
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ромингу, када су трошкови настали на службеном путу
запосленог.
5. Службени мобилни телефон користи се искључиво за
службене потребе.
Запослени који је задужен службеним мобилним
телефоном, дужан је да буде доступан на службеном
мобилном телефону, без обзира на радно време.
Забрањено је давање на коришћење и послугу
службеног мобилног телефона.
6. Губитак, односно квар мобилног телефона запослени
је дужан, да без одлагања, писмено пријави Одељењу за
општу управу, које у случају губитка мобилног телефона,
без одлагања, даваоцу услуга подноси захтев за забрану
коришћења картице.
У случају губитка мобилног телефона и картице
запослени је дужан, да надокнади штету у висини цене
мобилног телефона и картице, као и трошкове коришћења
службеног мобилног телефона до дана пријема пријаве,
уколико су трошкови изнад одобреног месечног износа
који се исплаћује на терет буџета Општине.
7. Запослени је, дужан да по престанку правног основа,
по коме му је додељен, врати службени мобилни телефон
са картицом, с тим што на захтев запосленог, Начелник
општинске управе, може одобрити да запослени картицу
са постојећим бројем телефона може пренети на своје
име.
8. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе
за запослене у Општинској управи општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 26/17 и 3/18).
9. Ово решење објавити у „Службеном листу општинe
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 410-2/2019-IV
Дана: 08. јануара 2019. године
Инђија
Начелник,
дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------
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