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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
26. ЈАНУАР 2018. године

ГОДИНА VI
БРОЈ 2

Цена примерка:
Годишња претплата:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
8
На основу члана 137. став 5. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, бр. 10/2016), члана 47.
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 oпштине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17) и члана
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 25. јануара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА
I
УТВРЂУЈУ СЕ организације у области спорта
на територији општине Инђија, које су од посебног
значаја за општину Инђија, и то:
1. Савез спортова општине Инђија, са седиштем у
Инђији, Ул. Војводе Степе бр. 40, са матичним бројем
08156565 и
2. Фудбалски клуб „Инђија“, са седиштем у Инђији, Ул.
железничка бб, са матичним бројем 08145130.
II
Организацији у области спорта од посебног
значаја за општину Инђија, престаје наведени статус
када организација престане да испуњава критеријуме
на основу којих је тај статус стекла, о чему Општинско
веће доноси одлуку.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-8/2018-III
Дана: 25. јануара 2018. године
Инђија

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

9
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 тачке II Предлога Комисије за доделу
средстава у области спорта, бр. 66-3/2018-III од 22.
јануара 2018. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 25. јануара 2018. 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
2018. ГОДИНУ
I
ОДБИЈАЈУ СЕ предложени Годишњи програми
спортских организација који не испуњавају критеријуме
у погледу носиоца програма или су искључени из
евалуационог процеса у складу са чланом 25. став 3. и
4, и у складу са чланом 26. став 3. и 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, и то следећих носилаца предлога
програма:

Редни број из табеле 1 у тачки I
Предлога
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Назив спортске организације
носиоца предложеног годишњег програма
који се одбија, седиште, заводни број предмета (предлога
годишњег програма)

11

Удружење спортских риболоваца Барица, Инђија
бр. предмета: 268/2017

21

Клуб дизача тегова „Железничар“, Инђија
бр. предмета: 278/2017

33

Карате клуб „Сенсеи“, Инђија
бр.предмета: 290/2017

37

Удружење Спорт за све општине Инђија, Инђија
бр. предмета: 294/2017

43

Бициклистички клуб „МТБ ДРУЖИНА“, Инђија
бр. предмета: 302/2017

Разлог одбијања спортске организације
које не испуњавају
критеријуме 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;

Члан 118. став 4. Закона о
спорту / Члан 5. Правилника не испуњава критеријуме у
погледу носиоца програма.
Носилац програма мора да
претходно обавља делатност
најмање годину дана.
Члан 25. став 3. Правилника вредновање предлога
програма: укупан збир у
секцији 1 (фин. и оперативни
капацитет носиоца програма)
је нижи од оцене
„одговарајуће“- предлог
програма је искључен из
даљег евалуционог процеса.

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.
Члан 25. став 4.
Правилника - вредновање
предлога програма: укупан
збир у секцији 2 је нижи од
оцене „добар“- предлог
програма је искључен из
даљег евалуационог
процеса.
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.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-6/2018-III
Дана: 25. јануар 2018. године
Инђија

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
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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 тачке I
Обједињеног предлога Комисије за доделу средстава у области спорта, бр. 66-3/2018-III од 22.01.2018. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној дана 25.јануара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 2018. 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
2018. годину, у укупном износу од 73.523.000,00 динара, и то следећим спортским организацијама, у износима како
следи:
Износ средстава за
реализацију годишњег
Назив спортске организације
програма из буџета
и седиште носиоца предлога годишњег програма
општине Инђија у 2018.год.

Савез спортова општине Инђија, Инђија

15.893.000,00

Клуб малог фудбала „Индианс-2013“, Инђија

350.000,00

Железнички шаховски клуб „Слога“, Инђија

220.000,00

Фудбалски клуб „Фрушкогорац“, Крчедин

800.000,00

Фудбалски клуб „Чортановачки Спорт Клуб 1939“, Чортановци

650.000,00

Савез за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија, Инђија

180.000,00

Атлетски клуб „Инђија“, Инђија

700.000,00

Фудбалски клуб „Дунав“, Нови Сланкамен

880.000,00

Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“, Инђија

700.000,00

Удружење женског фудбала „Инђија“, Инђија

200.000,00

Стрељачки клуб „Младост“, Инђија

900.000,00

Фудбалски клуб „Хајдук“, Бешка
Фудбалски клуб „Слога“, Марадик

1.900.000,00
750.000,00
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Фудбалски клуб „Железничар“, Инђија

1.500.000,00

Петанку клуб „Бешка“, Бешка

200.000,00

Фудбалски клуб „Полет“, Нови Карловци

1.000.000,00

Карате клуб „Железничар“, Инђија

1.400.000,00

Шах клуб „Хајдук-1973“, Бешка

100.000,00

Савез за школски спорт ИН, Инђија

800.000,00

Фудбалски клуб „Инђија“, Инђија

19.200.000,00

Планинарски клуб „Железничар-Инђија“, Инђија

250.000,00

Фудбалски клуб „Борац“, Јарковци

500.000,00

Стонотениски клуб „Инђија“, Инђија

300.000,00

Клуб америчког фудбала „Инђија“, Инђија

1.200.000,00

Рукометни клуб „Инђија“, Инђија

5.700.000,00

Taekwon-do клуб „Tae kwon do Elit“, Инђија

1.300.000,00

Кошаркашки клуб „Железничар“, Инђија

3.000.000,00

Одбојкашки клуб „Младост 1979“, Инђија

1.600.000,00

Џудо клуб „Безбедност“, Инђија

600.000,00

Одбојкашки клуб „Инђија“, Инђија

2.850.000,00

Женски рукометни клуб „Железничар“, Инђија

4.500.000,00

Кошаркашки клуб „Железничар Стар Баскет“, Инђија

750.000,00

Фудбалски клуб „Љуково“, Љуково

1.200.000,00

Удружење спортских риболоваца „Видра“, Бешка

70.000,00

Удружење спортских риболоваца „Дунавац“, Крчедин

80.000,00

Клуб стрелаца „Јединица“, Инђија

500.000,00

Куглашки клуб „Железничар“, Инђија

400.000,00

Општински фудбалски савез Инђија, Инђија

400.000,00
Укупно:

73.523.000,00
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II
На основу одобрених Годишњих програма из
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија
донеће појединачна решења о одобрењу годишњих
програма, са утврђеним износима средстава за њихову
реализацију у 2018. години.
Појединачна решења су коначна и против њих
се може водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у
складу са Законом, износ добијених средстава по основу
годишњег програма.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке I овог Решења.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-7/2018-III
Дана: 25. јануар 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------11
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17), 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 2018. години, број 66-7/2018-III од 25. jaнуара
2018. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
jaнуара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Савезу
спортова општине Инђија из Инђије, са матичним бројем
08156565, у износу од 10.893.000,00 динара (словима:
десетмилионаосамстодеведесеттрихиљадединара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17).
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: 66-9/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 2018. години, број 66-7/2018-III од 25. jaнуара
2018. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
jaнуара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију превоза спортиста у 2018.
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 57,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - превоз спортиста), Одлуке о буџету
општине Инђија за 2018. годину („Службени лист
општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-10/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------13
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17), 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 2018. години, број 66-7/2018-III од 25. jaнуара
2018. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
jaнуара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем 08145130, у износу од 19.200.000,00 динара
(словима: деветнаестмилионадвестохиљададинара).
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.
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III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-11/2018-III
Дана: 25. јануара 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

14
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08147906, у износу од 5.700.000,00 динара
(словима: петмилионаседамстохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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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.

810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).

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

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).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-12/2018-III
Дана: 25. јануара 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------15
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Кошаркашком клубу „Железничар“ из Инђије, са
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација

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: 66-13/2018-III
Дана: 25. јануара 2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------16
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА

СЕ

I

Годишњи

програм

и
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утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Одбојкашком клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08630976, у износу од 2.850.000,00 динара
(словима: двамилионаосамстопедесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-14/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Петанкуе
клубу „Бешка“ из Бешке, са матичним бројем:
28800134, у износу од 200.000,00 динара (словима:
двестотинехиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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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: 66-15/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------18
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018.
години, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР
СТАР БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем:
28813775, у износу од 750.000,00 динара (словима:
седамстопедесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност

0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-16/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Клуб
малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије, са матичним
бројем: 28797095, у износу од 350.000,00 динара
(словима: тристотинепедесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-17/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------20
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Железничком шаховском клубу „СЛОГА“ из Инђије,
са матичним бројем: 08578133, у износу од 220.000,00
динара (словима: двестотинедвадесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
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удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-18/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,

Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, са
матичним бројем: 08147183, у износу од 800.000,00
динара (словима: осамстотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-19/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ из
Чортановаца, са матичним бројем: 28782632, у износу
од 650.000,00 динара (словима: шестстотинапедесетхиљ
ададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-20/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------23
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Савезу за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије,
са матичним бројем: 08675732, у износу од 180.000,00
динара (словима: стоосамдесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
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14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-21/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Атлетском
клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним бројем:
08140049, у износу од 700.000,00 динара (словима: седа
мстотинахиљададинарадинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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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.

810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).

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

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).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-22/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------25
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена, са
матичним бројем: 08144524, у износу од 880.000,00
динара (словима: осамстоосамдесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација

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: 66-23/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------26
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
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средства за реализацију истог у 2018. години, Клубу
дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ из Инђије,
са матичним бројем: 08697701, у износу од 700.000,00
динара (словима: седамстотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-24/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------27
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из
Инђије, са матичним бројем: 28824980, у износу од
200.000,00 динара (словима: двестотинехиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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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).
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: 66-25/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------28
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним
бројем: 28795203, 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 Женског рукометног
клуба „Железничар“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-1983276387, по достављеном захтеву Женског рукометног
клуба „Железничар“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-26/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Стрељачком клубу „Младост“ из Инђије, са матичним
бројем: 08140090, у износу од 900.000,00 динара
(словима: девестстотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-27/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------30
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Фудбалском
клубу „Хајдук“ из Бешке, са матичним бројем: 08721009,
у износу од 1.900.000,00 динара (словима: милиондеветс
тотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
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810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-28/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Фудбалском

клубу „СЛОГА“ из Марадика, са матичним бројем:
08137218, у износу од 750.000,00 динара (словима: седа
мстотинапедесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-29/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Фудбалском
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08139938, у износу од 1.500.000,00 динара (словима:
милионпетстохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-30/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------33
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „ПОЛЕТ“ из Нових Карловаца, са
матичним бројем: 08142572, 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 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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
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810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-31/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Карате

клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08140472, у износу од 1.400.000,00 динара (словима: ми
лиончетиристотинехиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-32/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија

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

Број 2, страна број  110                               Службени лист општине Инђија                              Петак 26. јануар 2018.
35
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Шах
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке, са матичним бројем:
28786727, у износу од 100.000,00 динара (словима:
стохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-33/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Савезу
за школски спорт ИН из Инђије, са матичним бројем:
28799543, у износу од 800.000,00 динара (словима:
осамстотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
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економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-34/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија

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

37
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из Инђије,

са матичним бројем: 08160554, 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 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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-35/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „Борац“ из Јарковаца, са матичним
бројем: 08143846, 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 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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-36/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Стонотениском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08842060, у износу од 300.000,00 динара
(словима: тристотинехиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
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економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-37/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Клубу
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије, са матичним

бројем: 08858241, у износу од 1.200.000,00 динара
(словима: милиондвестохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-38/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Taekwondo клубу „Tae kwon do Elit” из Инђије, са матичним
бројем: 08684839, у износу од 1.300.000,00 динара
(словима: милионтристохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-39/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------42
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Одбојкашком клубу „Младост 1979“ из Инђије, са
матичним бројем: 08130647, у износу од 1.600.000,00
динара (словима: милионшестотинахиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
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810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-40/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Џудо

клубу „Безбедност“ из Инђије, са матичним бројем:
08923027, у износу од 600.000,00 динара (словима:
шестохиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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: 66-41/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова, са матичним
бројем: 08145873, у износу од 1.200.000,00 динара
(словима: једанмилиондвестохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

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: 66-42/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Удружењу
спортских риболоваца „Видра“ из Бешке, са матичним
бројем: 28772548, у износу од 70.000,00 динара
(словима: седамдесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца „Видра“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2219276320, по достављеном захтеву Удружења спортских
риболоваца „Видра“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
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810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
IV
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца „Видра“ 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).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити   у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-43/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Удружењу

спортских риболоваца „Дунавац“ из Крчедина, са
матичним бројем: 08143714, у износу од 80.000,00
динара (словима: осамдесетхиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-44/2018-III
Дана: 25.01.2018. 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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Клубу
стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ из Инђије, са матичним бројем:
08904081, 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 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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-45/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------48
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 Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2018. години, Куглашком
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08605882, у износу од 400.000,00 динара (словима:
четиристотинехиљададинара).
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
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
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810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-46/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------49
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2018. години, број 66-7/2017-III од 25.01.2018.
године,
Општинско веће општине Инђија, дана
25.01.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА

СЕ

I

Годишњи

програм

и

утврђују средства за реализацију истог у 2018. години,
Општинском фудбалском савезу Инђија из Инђије, са
матичним бројем: 08148520, у износу од 400.000,00
динара (словима: четиристотинехиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Општинског
фудбалског савеза Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84019742763-39, по достављеном захтеву Општинског
фудбалског савеза Инђија са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу
III Председник општине и Општинско веће, Програм
14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функционална класификација
810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 55,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама - спортске организације и спортисти),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 30/17).
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).
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.
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VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-47/2018-III
Дана: 25.01.2018. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------50
На основу члана 26.став 1. Пословника о раду
Општинског већа („Сл. лист општина Срема“, бр. 40/08,
41/09,15/10 и 20/10) а у вези члана 2. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија („Сл.
лист општине Инђија“, бр. 7/13, 1/15, 14/16 и 22/16),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана 29. децембра 2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Констатује се да је на основу Одлуке о буџету Општине
Инђија за 2017. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 26/16, 13/17, 19/17 и 28/17) Пројекат
1.29 - Набавка камиона кипера и камиона смећара,
извршена набавка камиона смећара са надградњом, за
потребе обављања комуналне делатности управљања
комуналним отпадом, са следећим техничким целинама,
и то:
- основног возила – марке „IVECO“ тип: EUROCARGO
ML190EL25/P, произведен 2017. године, од произвођача:
IVECO S.p.A Torino,
- надградња смећара марке: „FARID“ тип: T1MH18, од
произвођача: Farid industrie S.p.A.
2. Општинско веће, сагласно Извештају Председника
општине у целости одобрава и прихвата извршену јавну
набавку.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 06-239/2017-III-1
Дана:29. децембра 2017. године
Инђија
заменик Председника,
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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