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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
51
На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 37. став 1. тачка 4. Сатута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ - преч. текст,
број 9/13) и Мишљења Савета за запошљавање општине
Инђија, бр. 06-19/2016-II-2 од 09. фебруара 2018. године
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. фебруара 2018. године, доноси
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
Локалним акционим планом запошљавања
општине Инђија за 2018. годину дефинишу се циљеви
и приоритети политике запошљавaња и утврђују се
програми и мере које ће се реализовати у 2018. години,
како би се допринело пуној имплементацији стратешког
циља политике запошљавања до 2020. године у општини
Инђија.
Локалним акционим планом запошљавања
представља операционализацију Стратегије одрживог
развоја општине Инђија у периоду 2015 – 2020. године
(„Службени лист општине Инђија”, број 15/14), а
у изради овог документа и дефинисању циљева и
приоритета политике запошљавања учествовали су
социјални партнери, релевантне институције и друге
заинтересоване стране.
свега:

Циљ израде локалног акционог плана је, пре

• Побољшање услова на тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада,
• Подстицање запошљавања и социјалног укључивања
теже запошљивих лица,
• Постизање промене структуре незапослених лица
у циљу прилагођавања потребама на тржишту рада,
унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у
људски капитал,
• Спровођење нових институционалних форми
решавања питања запошљавања,
• Развој предузетништва.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, утврђена је

могућност да локална самоуправа, која у оквиру
Локалног акционог плана запошљавања, обзбеђује
више од половине средстава (мин. 51%) потребних за
финансирање одређеног програма или мера активне
политике запошљавања, може по расписаном конкурсу
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
и конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова, поднети захтев
за учешће у суфинансирању предвиђених програма и
мера.
Услов
за
одобравање
средстава
за
суфинансирање програма и мера активне политике
запошљавања је да локална самоуправа има:
• Формиран локални савет запошљавања,
• Донет годишњи Локални акциони план запошљавања,
• Обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мера, и
• Усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада,
• Усклађен локални акциони план запошљавања са
Националним и Покрајинским акционим плановима
запошљавања.
Акциони план садржи све елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, а који се односе на:
• Макроекономски оквир за стварање и примену
политике запошљавања,
• Стање и токове на тржишту рада,
• Циљеве и приоритете политике запошљавања,
• Програме и мере активне политике запошљавања
за наредну годину, са одговорностима за њихово
спровођење и потребним средствима,
• Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,
• Носиоце послова реализације Акционог плана,
• Категорије теже запошљивих лица које имају приоритет
у укључивању у мере активне политике запошљавања,
• Индикаторе успешности реализације програма и мера.
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1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Општина Инђија се налази у АП Војводини
на јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема и простире се на површини од 385 км².
Према последњем попису (2011. год.) општина Инђија
има 47.433 становника. Територију општине Инђија
пресецају друмски и железнички правци Паневропског
коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка
пруга Београд - Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Развијена инфраструктура, ефикасна локална
администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација
са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни
предуслов а економски развој општине.

положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км,
Аеродрома „Београд” 35 км, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75:
Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд - Загреб,
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија –
Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала
и атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони
планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање
радних зона омогућило је изградњу нових капацитета
као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што
се пре свега одражава на квалитет животне средине у
насељу, као и на квалитет услова рада и производње.

СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

ПРИВРЕДА

Успех локалне заједнице зависи од њене
способности да се прилагоди динамичним условима
државне и међународне тржишне привреде. Стратешко
планирање локалног привредног развоја, заједнице
користе како би повећале економски капацитет,
побољшале услове за инвестирање, повећале
продуктивност и побољшале конкурентност локалних
привредних субјеката, предузећа и радника, као и своју
конкуренетност у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот
својих чланова, створи нове економске прилике и бори
се против сиромаштва, данас зависи од способности
заједнице да схвати процес локалног економског развоја,
да наступа стратешки на тржишту које се брзо мења и на
коме расте конкуренција.
Сврха локалног економског развоја, као и
стратегије локалног економског развоја је да повећа
привредни капацитет локалног подручја да би се
побољшала привредна будућност и квалитет живота
свих становника. То је процес у коме се јавни, приватни
и невладин сектор удружују да би заједнички радили на
стварању бољих услова за економски раст и стварање
нових радних места. Стратешко планирање усмерено је
на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса,
повећавање продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије
је индустрија, у којој доминирају микро, мала и
средња предузећа и велики број предузетничких
радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за
интензивни развој индустрије и предузетништвa,
Генералним урбанистичким планом Инђије одређене
су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и
југоисточном делу Инђије, укупне површине од око 800
ха, чиме су створени основни предуслови за спровођење
Стратегије одрживог развоја Општине Инђија.
Индустријске
зоне
су
две
потпуно
функционалне целине, инфраструктурно опремљене у
складу са потребама постојећих и будућих инвеститора,
које при том имају изузетан географско-саобраћајни

У процесу транзиције, у привреди Инђије
значајно је измењена структура привредних субјеката
како по делатностима, тако и по броју и величини
привредних друштава. Традиционалне делатности, које
су биле носиоци привредних активности у периоду до
2000. године, су у овом процесу практично престале
да постоје (текстилна индустрија, прерада коже,
производња намештаја, производња профила од гуме
и сл.) или су опстале само у области предузетничког
привређивања.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Новим, снажним инвестиционим циклусом
у Инђији су отворене фабрике, углавном страних
инвеститора, са потпуно новим делатностима, као
што су производња цигарета, производња делова за
ауто индустрију, прехрамбена индустрија, производња
пумпи за воду, производња опреме за коришћење ТНГ,
прерада бимасе, производња потпуно нових савремених
материјала за грађевинску индустрију, нове услужне
делатности и изградња објеката у области трговине тржних и пословних центара новог типа, а посебно
аутлет центра са садржајима који значајно унапређују
услове живота свих грађана општине Инђија.
У привреди општине Инђија, данас доминирају
микро и мала привредна друштва која чине 97,11 %
укупног броја привредних друштава (средња 2,71 %
и велика привредна друштва 0,18 % укупног броја
привредних друштава, према класификацији АПР),
а која су знатно флексибилнија на изазове тржишне
привреде, што је омогућава да се последице економске
кризе минимално одразе на њихово пословање.
Према броју запослених, у средњим
предузећима је ангажовано више од половине укупног
броја запослених у привреди – 54,5 %, у микро и
малим предузећима је ангажовано 38,2 % и у великим
предузећима 7,3 % од укупног броја запослених у
привреди Општине Инђија.

Број 3, страна број  125                             Службени лист општине Инђија                             Среда 14. фебруар 2018.

Инђија је општина са великим бројем малих и средњих предузећа и дугом традицијом предузетништва. У
општини Инђија, према званичним извештајима АПР, стање броја привредних друштава је следећи:
Број привредних друштава
Статус/година
2014.
2015.
2016.
01. Aктивних
720
748
771
02. Новооснованих
47
39
40
03. Брисаних / угашених
5
18
13
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године

2017.
790
22
5

Услови тржишног пословања опредељују делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају
привредна друштва из области трговине, прерађивачке индустрије и услужних делатности, што је приказано у
следећим табелама:

Општина
Инђија,
различитим
мерама
подстицаја доприноси сталном унапређењу пословања
постојећих микро, малих и средњих предузећа и
предузетника, привлачењу нових инвеститора, отварању
нових привредних друштава и предузетничких радњи, а
пре свега кроз:
• Јачање финансијске подршке укључивањем великог
броја привредних субјеката у програме фондова за
развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција
Владе РС (за нове инвестиције, за ново запошљавање,
за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових
технологија и сл.),
• Јачање капацитета и унапређење ефикасности
општинске администрације,
• Јачање комуникације са привредним субјектима,

подршка и активно укључивање у спровођење мера
утврђених Стратегијом привредног развоја Општине,
• Прављење базе података о расположивом стручном
особљу, о локалним компанијама, новим домаћим и
страним инвеститорима,
• Едукацију радне снаге и прилагођавањем
специјализованих послова потребама тржишта, и сл.
Предузетништво
Традиционална
карактеристика
привреде
Инђије је развијена предузетничка иницијатива, која
је у пуној мери извршила прилагођавања измењеној
привредној структури и новим стандардима и
захтевима тржишта, како у општини Инђија, тако и у
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Републици Србији.
Према евиденцији АПР, у Инђији је укупно регистровано 1.457 активне предузетничке радње.
Број предузетника
2014.
2015.
2016.
Статус/година
01. Aктивних
1431
1398
1435
02. Новооснованих
188
193
210
03. Брисаних / угашених
174
225
172
* Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године

2017.
1457
90
70

У овој области доминирају трговина и услужне делатности (малопродаја, угоститељство, транспортне
услуге, административне-консултантске услуге и сл.) којим се бави преко 43 % предузетника. У области производног
занатства највећа заступљеност у металском сектору, производњи делова за ауто индустрију од гуме и метала, као и
области производње производа од пластике.

Структура делатности предузетника у општини
Инђија прати разој локалне привреде и усклађује са
тржишним потребама, пре свега локалне привреде.
Пољопривредна газдинства
Посебан облик организованог обављања
делатности су пољопривредна газдинства, која се
воде у Регистру пољопривредних газдинстава код
Министарства за пољопривреде и заштите животне
средине. Укупан број регистрованих пољопривредних
газдинстава на територији општине Инђија је 1.866, од
којих око 1.786 има активни статус.
Поред традиционалне ратарске производње,
која је доминирала у области пољопривреде, присутан
је тренд развоја осталих грана пољопривредне
производње, као последица значајних мера субвенција
и повољних кредитних линија усмерених на развој ове

области. Посебно су значајна улагања у набавку нове
савремене механизације, подизање нових воћњака и
винограда, пластеника, као и капацитета за чување
и складиштење воћа и поврћа (хладњаче), улагања у
развој сточарства (подизање нових фарми и проширење
постојећих капацитета сточарске поизводње.
2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
1. Трендови на тржишту рада
У измењеним условима привредне структуре,
нови инвеститори, поред високих технологија постављају
нове захтеве и стандарде рада и запошљавања. У циљу
испуњавања нових стандарда, све институције које се
баве запошљавањем, врше прилагођавања и спроводе
мере политике активног запошљавања кроз различите
облике преквалификације, доквалификације и стручног
оспособљавања незапослених лица, како би омогоћили
незапосленим лицима могућност да равноправно
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учествују на све захтевнијем тржишту рада.
На основу анализа НСЗ, општа карактеристика
стања на тржишту рада у Републици Србији је:
• Неусаглашеност понуде и тражње радне снаге,
• Висока незапосленост,
• Неповољна старосна и квалификациона структура
незапослених,
• Велико учешће дугорочно незапослених лица,
• Висока стопа незапослених младих лица,
• Ниска мобилност радне снаге,
• Велики број ангажованих лица у сивој економији,
• Велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.
Промена слике стања на тржишту рада
захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области
прилагођавања школских програма, ширења мреже
школских институција на подручја изван традиционалних
2. Запосленост

универзитетских центара, организованих едукативних
програма усклађених са захтевима и потребама
тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња
саобраћајне инфраструктуре и сл.) како би се и на
микро нивоу (општине) могле такође извршити промене
неопходне за будуће задовољавање тражње у кадровима
којих у садашњим условима нема међу незапосленим
лицима на евиденцији НСЗ.
Томе ће значајно допринети увођење дуалног
образовања у средњим стручним школама, као
и предстојећа реформа средњошколског система
образовања, чиме ће се у значајној мери ускладити
структура образовних профила, унапредити степен
оспособљености ученика кроз веће учешће практичне
наставе у систему школовања и омогућити брже
запошљавање након завршетка школовања.

Према извештају Републичког завода за статистику, кретање броја запослених у општини Инђија бележи
константан раст, што утиче на смањење стопе незапослености.
2013.
Број запослених
9.387
Број незапослених
3.894
Стопа незапослености
29,32
Извор: РЗС, НСЗ, Билтен окт. 2017.

2014.
10.043
3.580
26,28

2015.
10.937
3.350
23,45

2016.
11.435
2.543
18,19

2017. (30.11.)
11.974
1.966
14,10

Секторска структура запослених у општини Инђија (формална запосленост)
у 2017. години (годишњи просек)
Укупан број
Запослени код
запослених
правних лица
11.974
9.501
Извор: РЗС 03/2017

Приватни предузетници и
лица запослена код њих
1.885

Регистровани индивидуални пољопривредници
(пријављени код ЦРОСО)
588
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Раст привредне активности као последица
значајних инвестиционих улагања, као и мере активне
политике запошљавања, имају за резултат константан
раст броја запослених и смањење броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ.
3. Незапосленост
Доношењем стратешког плана општине Инђија,
као и стратешким опредељењем за развој привредних
капацитета путем стварања услова за нова инвестициона

Такође, према извештају НСЗ, од наведеног
броја незапослених лица на евиденцији службе, око 80 %
незапослених лица имају карактер активних тражилаца
посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које
спроводи НСЗ.
4. Структура незапослених лица према степену
стручне спремe
Неповољна
квалификациона
структура
незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива,
обзиром да од укупног броја незапослених лица 28,3 %
има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу
посебних програма обуке као услова за запошљавање
ових категорија незапослених лица. На основу података
НСЗ најзаступљенија je категорија незапослених лица
са III и IV степеном стручне спреме (55,0 % од укупног
броја).
Заступљеност жена на евиденцији незапослених
лица је изразитија са већим степеном стручне спреме,
што је одраз неусклађености потреба локалног тржишта
рада, структуре расположивих образовних профила у

улагања, посебно страних инвеститора дала су резултате
и у сталном порасту запослености, односно значајном
смањењу броја незапослених лица, чији је број према
званичној евиденцији НСЗ крајем новембра 2017. године
био је 1.966, од чега жена од чега жена 983 (50 %).
У општини Инђија, у току 2017. године присутан
је константан тренд смањивања броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ, чему највише доприноси
раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст
привредних активности код предузетника и малих и
микро привредних друштава.

систему средњошколског система образовања у Инђији
и личних опредељења ученика према занимањима за
која ће у будућности интересовање послодаваца бити
све мање.
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5. Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији
НСЗ указује на чињеницу да подстицајне мере
запошљавања младих (лица старосне доби до 29 г.) као
што су субвенције послодавцима за ангажовање младих

Мере подстицаја које су на располагању
послодавцима за запошљавање категорије лица
старосне доби преко 50 година (ослобађање од плаћања
пореза и доприноса) нису довољне да би се тренд раста
запослености лица ових лица значајније убрзао, те је

за обављање стручне праксе и подстицаји незапослених
лица на евиденцији НСЗ за самозапошљавање,
доприносе сталном смањивању броја незапослених
младих на евиденцији код НСЗ, који чине 18,1 % од
укупног броја незапосленних лица у Општини Инђија.

неопходно да и локална самоуправа обезбеди услове за
додатни подстицај послодавцима за запошљавање ових
категорија незапослених лица.
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6. Положај младих на тржишту рада
Раст инвестиционих активности и позитивни
привредни раст уз мере подршке новом запошљавању
које су актуелне на свим нивоима, доприносе расту

запошљавања младих до 30 година старости са
евиденције незапослених лица, и то у значајно већем
обиму у односу на категорије незапослених веће
старосне доби, а посебно лица са 50 и више година
живота.

Међутим, присутан раст учешћа младих,
старосне доби до 29 година, у укупном броју
незапослених лица на евиденцији НСЗ, (са 36 % повећан
на 41 % у периоду 2015. – 2017. година), указује на

потребу значајнијег учешћа мера активне политике
запошљавања којом се подстиче запошљавање младих,
посебно мера стручне праксе у циљу стицања радног
искуства и оспособљавања младих за тржиште рада.

Предност младих незапослених лица је виши
степен образовања, као и структура занимања која се све
више прилагођава потребама тржишта, што је резултат
друштвено одговорног корпоративног рада компанија
које послују у Инђији, а посебно компаније IGB
Automotive и GRUNDFOS које се активно укључују у
систем организовања стручне праксе ученика одређених
профила у средњим стручним школама у Инђији.

7. Положај жена на тржишту рада
Промене у структури привреде општине Инђија
у корист индустрије аутокомпонети, прехрамбене
индустрије и развојем трговине и услужних делатности
модерног типа (аутлет центар, хипер маркети и ИТ сектор
и сл.), отворио је могућност бржег запошљавања жена
и сталну тражњу за женском радном снагом, посебно
са вишим степеном образовања. У складу са тим је
број жена на евиденцији незапослених је 50 % укупног
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броја незапослених лица са сталном тенденцијом даљег
смањивања.

тражење посла и кроз укључивање у програме активне
политике запошљавања.

8. Положај Рома на тржишту рада

9. Дугорочна незапосленост

Од укупног броја пријављених на евиденцију
незапослених код НСЗ у општини Инђија, 31 лице се
изјаснило да припада Ромској популацији, међутим
претпоставља се да је тај број знатно већи. Роми
представљају посебно осетљиву групу на тржишту
рада. Највећем броју радно способних лица ромске
националности недостаје адекватно образовање и обуке.
У том смислу НСЗ и Општина Инђија ће посебну пажњу
посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем
организовања Јавних радова, обука ради мотивисања
незапослених лица ромске популације за активно

Позитивни тренд смањења броја дугорочно
незапослених лица (лица која су преко 3 године на
евиденцији код НСЗ) је, између осталог и резултат мера
активне политике запошљавања свих нивоа власти,
којом се на више начина субвенционишу послодавци за
отврање нових радних места. Посебно значајне мере су
биле подстицаји инвестиционе активности у општини
Инђија, које су за последицу имале обавезу инвеститора
у значајном повећању запошљавања, нарочито компаније
као што су ИГБ Аутомотиве, Грундфос, Фармина ПЕТ
ФУД, КАЗ, и други.

Проблем
дугорочне
незапослености
је
посебно изражен ако се има у виду да је више од 50 %
незапослених лица на евиденцији НСЗ незапослено 3 и
више година, што указује на потребу планирања мера које
ће допринети успостављању равнотеже између стварних

знања и вештина (квалификација) незапослених и
потреба тржишта рада. Стога се перманентно подстичу
послодавци за организовањем обука према потребама
послодаваца, односно да радно ангажују лица без радног
искуства у циљу обављања одговарајуће стручне праксе.
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10. Слободна радна места и запошљавање
У наредном периоду, поред присутне
флуктуације запослених лица код активних привредних
субјеката,
којом
се
перманентно
побољшава
квалификациона структура запослених и смањује
просечна старост запослених лица, реализација нових
инвестиционих пројеката страних инвеститора, као
што су изградња дистрибутивног центра компаније
„АГРОМАРКЕТ“ ДОО Крагујевац, изградња друге
фазе фабрике FARMINA PET FOOD доо Инђија,
иградње фабрике безалкохолних пића КВАС, изградње
пословног центра М&Б ТРАНС ДОО Инђија, отварање
царинског терминала у Инђији, проширење капацитета
производње немачког инвеститора „ИГБ Аутомотиве“,
данског „Грундфос“-а, као и развој великог броја микро
и малих предузећа и предузетничких радњи, допринеће
даљем значајном смањивању броја незапослених лица.
Имајући у виду најављене потребе нових
инвеститора за одређеном структуром потребних знања

и вештина, које незапослена лица морају поседовати,
неопходно је прилагођавање програма обуке, како
кроз редовно школовање, тако и додатне едукативне
програме, кроз које би се незапослена лица оспособила
за запошљавање код нових послодаваца.
11. Корисници новчане накнаде на основу
незапослености
Велики број престанака радног односа, као
последица спроведених поступака стечаја, ликвидације,
утврђивања технолошких вишкова у привредним
друштвима или на други Законом прописан начин о
правима запослених на новчану накнаду, условио је и
велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује
НСЗ незапосленим лицима. Тренд смањења броја
корисника новчане накнаде по основу незапослености
био је до 2016. године, када се нагло повећава. У првих
десет месеци текуће године, број корисника се повећао
на 620, а од тога више од половине су жене.

Преглед броја корисника новчане накнаде по
основу незапослености у периоду 2012-2017
Ред. број

Година
(стање на крају године)

Број корисника

1.
2.
3.
4.
5.

2012
2013
2014
2015
2016

324
318
291
288
620

Извор: НСЗ

3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Проблем
настајања
осетљивих
група
незапослених лица јавља се услед неусклађености
понуде и тражње на тржишту рада. Овај проблем се
јавља широм Србије, а узрок за то је свакако увођење
савремених технологија у процес рада што захтева
примену нових знања и вештина. Савремена производња
коју дочекују незапослена лица која нису спремна да
удовоље новим потребама јер нису спремни да се путем
програма стручне обуке прилагоде захтевима савремене
производње, а велики проблем настаје због самог
система образовања који још увек није реформисан и
који и даље школује лица са суфицитарним занимањима.
У осетљиву групу незапослених лица, спадају
теже запошљиве категорије лица, а то су:
1. млади до 30 година старости - без квалификација/са
ниским квалификацијама, млади који посао траже дуже
од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета
без родитељског старања;
2. старији од 50 година који имају статус вишка
запослених;
3. Роми;
4. особе са инвалидитетом;

Просечни мeсечни износ
исплаћене новчане
накнаде
4.563.225,30
4.480.360,78
4.259.852,66
4.121.580,38
5.156.407,39

5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6. дугорочно незапослени;
7. жртве породичног насиља;
Да би се повећао број запослених младих
лица неопходно их је припремити за тржиште рада,
његовим потребама и условима. Незапосленим лицима
је потребно обезбедити стицање знања и вештина које су
непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво
вештина за активно тражење посла.
Незапосленим лицима која су старије од 50
година, потребно је подићи ниво мотивације како
би успели да обезбеде потребна знања и вештине за
обављање послова за којим постоји тражња на тржишту
рада.
Проблеми незапослених без квалификације и
нискоквалификовни, треба покушати решити тако што
ће се подстицати додатне обуке непопходне за стицање
додатних знања и вештина, као и дошколовавање.
4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Циљеви

активне

политике

запошљавања
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општине Инђија у 2018. години, усмерени су на:

Појединачни циљеви и приоритети активне
политике запошљавања у 2018. години биће усмерени
на:

Потребе привреде у наредним годинама у
општини Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу
сврстати у категорију дефицитарних. Имајући виду
будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање
услова за школовање специјализованог и високо
стручног кадра, пре свега техничке струке, који може
да задовољи строге критеријуме и високе стандарде
потребног знања као предуслова за запошљавање.

• побољшање услова на тржишту рада и усклађивање
понуде и тражње,
• подстицање запошљавања и социјално укључивање
теже запошљивих лица и
• унапређење квалитета радне снаге кроз образовање и
обуке.

Превазилажење постојеће ситуације у првом
реду подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања
одраслих, као и успостављање система додатних обука
по посебним програмима кроз постојећи школско
образовни систем.

Повећање запослености

Такође, један од облика обезбеђивања стручног
високообразованог кадра се може обезбедити стварањем
услова сарадњом са одређеним високошколским
установама које имају интерес да отворе одељења
потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем
кругу заинтересованих лица знатно економичније
школовање и сигурност у налажењу будућег посла.

• повећање запослености,
• улагање у људске ресурсе, и
• социјалну инклузију.

Раст запошљавања и као стратешки циљ
одрживо повећање запослености, посебно у приватном
сектору, зависи од повећања не само броја, већ
и квалитета радних места, односно послова који
омогућавају запосленим, пре свега социјалну сигурност
и услове рада у складу са највишим стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на
привлачењу нових инвестиција, пре свега страних,
као резултат има повећање броја нових радних места,
увођење и примену нових, високих технологија,
примену ИСО стандарда у технолошким процесима,
поштовање стандарда еколошке заштите окружења и
увођења високог степена заштите на раду.
У складу са Национолним акционим планом
запошљавања за 2018. годину, општина Инђија,
опредељује део буџетских средстава за програме
или мере активне политике запошљавања који ће се
суфинансирати удруживањем средстава из буџета
Републике Србије и буџета јединица локалних
самоуправа.
Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне
и конкурентне привреде, са више послова и са бољим
пословима, налази се улагање у људски капитал и
квалитет система образовања.
Одговарајуће знање и његова примена,
препознато је као основни развојни фактор који
Република Србија, с обзиром на остале расположиве
факторе и ресурсе, мора у пуној мери да искористи.
Имајући у виду да се наше друштво определило
да постане „друштво које учи”, што је у складу са
смерницама европске стратегије 2020, посебно је
важно спровести реформу система образовања, што је
дугорочан процес чији ће резултати бити видљиви не
само у систему образовања него и у запошљавању.

Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на
самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово
онемогућен приступ институцијама, органима власти и
процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан
осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени
живот. Најчешће је то последица недостатка основних
знања, али и немогућности за доживотним учењем,
сиромаштва, и дискриминације по различитим основама.
Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али
и групе становништва од могyћности за запослење
и остваривање прихода. Деловањем на факторе који
доводе до друштвене искључености и маргинализације
одређених етничких и других група, најчешће се
поправља њихов положај, али и продуктивност и
положај друштва у целини. Побољшање положаја
рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање
је изазов којем акциони план посвећује посебну пажњу.
Посебни програми и мере усмерени су на подизање
запошљивости, али и на подстицање послодаваца да
запошљавају лица која припадају рањивим категоријама.
Поред тога што ће бити опредељен и већи износ
средстава, незапослена лица која припадају рањивим
категоријама имаће предност приликом укључивања
у мерe активне политике тржишта рада. Имајући у
виду наведене чињенице, овим категоријама лица се
омогућава, у складу са критеријумима Националног
акционог плана, приоритет у одобравању субвенција и
значајно виши обим субвенција.
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5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
У складу са Националним акционим планом
запошљавања за 2018. годину и Информацијом НСЗ о
учешћу у суфинасирању програма или мера активне
политике запошљавања у 2018. години, бр. 0012-10117/2018 од 16. 01. 2018. године, програми или мере
активне политике запошљавања који се суфинансирају
средствима из буџета Републике Србије и средствима из
буџета Општине Инђија, су:
1. Програм јавних радова,
2. Субвенција за самозапошљавање, и
3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица.
Програм стручне праксе, као мера подстицаја
запошљавања младих без радног искуства у струци
са евиденције незапослених лица код НСЗ, општина
Инђија финансира из сопствених средстава планираних
буџетом за 2018. годину.
5.1. ЈАВНИ РАДОВИ
Јавни радови се организују у циљу радног
ангажовања
првенствено
теже
запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног
интереса.
У меру јавни радови могу се укључити
незапослена лица из свих категорија теже запошљивих
у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада
утврђеним у ЛАПЗ, а првенствено:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
2. Роми;
3. лица без квалификација/са ниским квалификацијама;
4. вишкови запослених;
5. лица која посао траже дуже од 18 месеци.
Послодавац који спроводи јавне радове
закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању
у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних
радова користе се за:
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим
на јавним радовима (по основу уговора о привременим
и повременим пословима у висини до 18.000,00 динара
на месечном нивоу за пун фонд радних часова односно
сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе
за обавезно социјално осигурање);
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада
ангажованих лица (максимално до 2.000 динара по
лицу, за сваки месец ангажовања увећан за припадајуће
доприносе за обавезно социјално осигурање који су
обрачунати у складу са законом);
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова
послодавцу (у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу за јавни рад у трајању од месец дана, 1.500 динара

по лицу за јавни рад у трајању од два месеца и 2.000
динара по лицу за јавни рад у трајању од три и четири
месеца);
4. накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од
1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило
обуку), која се у зависности од врсте и сложености
послова може организовати по интерном програму
послодавца извођача јавног рада или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о
стеченим компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови се могу организовати и за
област културе на којима се искључиво ангажују
особе са инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања
јавних радова имају органи јединица локалне
самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
5.2. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Средства за самозапошљавање у 2018. години
одобравају се у виду субвенције, у једнократном износу
од 180.000,00 динара по кориснику ради оснивања
радње, задруге, или другог облика предузетништва, као
и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за
самозапошљавање имају:
1) млади до 30 година старости,
2) вишкови запослених,
3) Роми,
4) особе са инвалидитетом,
5) жене.
У случају самозапошљавања вишкова
запослених субвенција се одобрава у једнократном
износу од 200.000,00 динара по кориснику,
ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У
случају
самозапошљавања
особа
са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 220.000,00 динара по
кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог
облика предузетништва, као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
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5.3.
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих може се
доделити за запошљавање незапослених лица из једне
или више категорија теже запошљивих које су утврђене
у складу са стањем и потребама локалног тржишта и
наведене у тачки 3. ЛАПЗ.
Послодавци који припадају приватном
сектору, првенствено микро, мала и средња
предузећа, могу за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих остварити право
на субвенцију за запошљавање на новоотвореним
радним местима.
Субвенција се
једнократном износу.

исплаћује

послодавцу

у

Висина
субвенције
за
запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих у
2018. години, према степену развијености јединица
локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним
прописом Владе, износи:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60%
републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) 250.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког
просека) - 200.000,00 динара по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100%
републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе - 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за запошљавање
особа са инвалидитетом, радно способнх корисника
новчане социјалне помоћи, младих до 30 година који
су имали/имају статус детета без родитељског старања и
жртава породичног насиља увећавају за 20% тако да
износе:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60%
републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) 300.000,00 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког
просека) - 240.000,00 динара по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100%
републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику.
Реализација програма прати се 12 месеци.

5.4. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Локалним акционим планом, као подршка
послодавцима за запошљавање младих на евиденцији
незапослених лица код НСЗ, планира се спровођење
програма стручне праксе.
Програм стручне праксе подразумева стручно
оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је
стечено одговарајуће образовање – квалификација,
ради обављања приправничког стажа, односно стицањa
услова за полагање стручног испита кад је то законом,
односно општим актом послодавца предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен послодавцима јавног
и приватног сектора регистрованим на територији
општине Инђија за ангажовање незапослених лица
без радног искуства у струци, са средњим (IV степен),
вишим (VI степен) и високим (VII степен) образовањем
и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује средствима из буџета
Општине. У циљу ефикаснијег спровођења ове мере
Општина може закључити споразум са филијалом НСЗ
о стручној подршци спровођења мере стручне праксе.
Накнада незапосленим лицима за време трајања мере
стручне праксе износи, према степену стручне спреме:
• 18.000 динара месечно за лица са IV степеном,
• 20.000 динара месечно за лица са VI степеном, и
• 22.000 динара месечно за лица са VII степеном.
Трајање програма утврђено је законом односно
општим актом послодавца, у зависности од степена
стручне спреме а финансира се најдуже до 12 месеци.
6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
У складу са НАПЗ и Информацијом НСЗ о
учешћу у суфинасирању програма или мера активне
политике запошљавања у 2018. години, бр. 0012-10117/2018 од 16. 01. 2018. године, Акционим планом
запошљавања општине Инђија, за реализацију мера
активне политике запошљавања у 2018. години, уз
суфинансирање из буџета РС, планира се финансирање:
1. Програмa јавних радова у укупном износу од
3.700.000,00 динара,
2. Субвенција за самозапошљавање незапослених лица у
укупном износу од 3.700.000,00 динара,
3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица у укупном износу од
1.000.000,00 динара.
Планирана структура извора средстава за
финансирање наведених мера активне политике
запошљавања у 2018. години је дата у следећој табели:
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Планирана структура финансирања мера активне политике запошљавања у 2018. години

Ред.
број

1
2

3

Планирани износ средстава за подстицај запошљавања
Министарство
Буџет
рада,
Учешће
Учешће
општине
запошљавања
Укупно:
%
%
Инђија
и социјалне
политике

Програм или
мера активне
политике
запошљавања

Програм јавних
1.900.000,00
радова
Субвенција за
самозапошљавање 1.900.000,00
Субвенција за
запошљавање
незапослених
лица из категорије
теже запошљивих

Укупно у 2018. години

Планирани
обухват
лица

51,35

1.800.000,00

48,65

3.700.000,00

27

51,35

1.800.000,00

48,65

3.700.000,00

21

600.000,00

60,00

400.000,00

40,00

1.000.000,00

5

4.400.000,00

52,38

4.000.000,00

47,62

8.400.000,00
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Национални акциони план запошљавања
за 2018. годину, дефинише критеријуме за учешће у
суфинансирању из републичког буџета програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања.
Услов за подношење захтева за финансирање
програма или мера активне политике запошљавања из
републичког буџета је да јединица локалне самоуправе
има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
2) усвојен ЛАПЗ;
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ;
4) обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мере.

Критеријуми на основу којих се одобрава
висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или
мера су:
1) степен развијености јединице локалне самоуправе;
2) припадност јединице локалне самоуправе групи I,
II,III и IV степена развијености и посебно девастирана
подручја, утврђени у складу са посебним прописом
Владе);
3) формиран локални савет за подручје више јединица
локалних самоуправа и усвојен заједнички план
запошљавања за подручје тих јединица локалних
самоуправа.

Програм стручне праксе, Општина Инђија спроводи из средстава буџета Општине:
Планирана структура финансирања програма субвенција
стручне праксе у 2018. години
Ред. број

1

Програм или мера
активне политике
запошљавања
Стручна пракса

Планирани износ
средстава

Извори
финансирања

Планирани обухват
лица

2.600.000,00

Буџет Општине

12

7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације
програма или мера утврђених Акционим планом
запошљавања општине Инђија за 2018. годину су
Савет за запошљавање општине Инђија и Агенција
за економски развој општине Инђија у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
Одлуке о расписивању јавних позива за доделу
субвенција за подстицај запошљавања и одлуке о додели
субвенција, доноси председник Општине на предлог
Савета за запошљавање општине Инђија.

Агенција за економски развој општине
Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана
запошљавања достави извештај Савету за запошљавање
општине Инђија и Општинском већу општине Инђија,
најмање једном годишње.
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8. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ
ЦИЉ
Смањење укупног броја
незапослених на евиденцији НСЗ
у општини Инђија
Повећање укупног броја
запослених у општини Инђија
Смањивање дугорочне
незапослености

Већи број незапослених лица
укључен у мере ЛАПЗ

Повећање броја запослених лица
након укључивања у мере ЛАПЗ

Запошљавање теже упошљивих
категорија незапослених лица

Индикатор
Број незапослених на евиденцији НСЗСлужба Инђија
Број запослених код правних лица,
предузетника и запослених код њих
Учешће дугорочне незапослености - удео
дугорочно незапослених лица (преко 12
месеци) у укупном броју незапослених
радног узраста, разврстано према полу.
Стопа дугорочне незапослености –
пропорција дугорочно незапослених
лица (преко 12 месеци) у активном
становништву радног узраста, разврстано
према полу.
Стопа веома дуге
незапослености –
пропорција лица која траже запослење
најмање 24 месеца у активном
становништву радног узраста, разврстано
према полу.
Број дугорочно незапослених лица на
евиденцији НСЗ.
Учешће дугорочно незапослених лица у
укупном броју незапослених на евиденцији
НСЗ.
Број незапослених лица укључених у мере
ЛАПЗ у току једне године, разврстано
према мерама, полу, годинама старости,
образовном нивоу.
Учешће незапослених укључених у мере
АПЗ у просечном броју незапослених на
евиденцији НСЗ.
Број запослених лица шест месеци након
укључивања у мере ЛАПЗ, разврстано
према мерама, полу, годинама старости,
образовном нивоу, дужини тражења посла.
Број ангажованих незапослених лица кроз
мере јавних радова и самозапошљавања

Извор података
Месечни Билтен РЗС, АРС
НЗС, АПР

РЗС, АРС
НСЗ

Извештај РЗС, Извештај
АЕРИ

Извештај АЕРИ, ЛСЗ
Извештај РЗС, Извештај
АЕРИ

Oвај Акциони план запошљавања објавити у „Службеном листу oпштине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 101-9/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија

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

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 37.став 1. тачка 14.Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 9/13) а у вези члана 24. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ број 72/11,88/13, 105/14,
104/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. фебруара 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ АДАПТАЦИЈИ И
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА
СЛУЖБЕНЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Приступа се адаптацији спратног, уличног дела
југозападног крила службене зграде општине Инђија,
у улици Цара Душана број 1 у Инђији, на катастарској
парцели број 1/2 , КО Инђија а на основу Идејног
пројекта број А-105/17, од децембра 2017.године,
израђеног од стране „DOMUS CONSTRUCTION“ ДОО
ИНЂИЈА, ради довођења у функцију канцеларијског
простора за потребе органа општине.
Приступа се инвестиционом одржавању
фасаде дворишног дела службене зграде општине
Инђија, и партерном уређењу дела дворишта зграде на
катастарској парцели број 1/2 КО Инђија, а на основу
техничког описа радова инвестиционог одржавања број
470/2017 од 04.12.2017. године, израђеног од стране
„DOMUS CONSTRUCTION“ ДОО ИНЂИЈА.
Планирана вредност радова из става 1. и 2. овог
члана, износи 6.500.000,00 динара (словима: шестмилио
напетстотинахиљададинара), без ПДВ-а.
Члан 2.
Средства за извођење радова из члана 1. ове
Одлуке, обезбеђена су у буџету општине Инђија за 2018.
годину.
Члан 3.
Избор извођача радова из члана 1. ове Одлуке,
извршиће се путем јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ број
124/12, 14/15 и 68/15).
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Инђија,
да у складу са Законом о јавним набавкама, донесе
Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
избора извођача радова и Решењем образује Комисију о
спровођењу поступка јавне набавке.
Председник општине ће о спроведеном
поступку јавне набавке избора извођача радова,
Скупштини општине поднети извештај.

Члан 5.
О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-54/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------53
На основу члана 64a. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017),
члана 15. став 4. Уредбе о условима, начину и поступку
за остваривање права првенства закупа, критеријумима
за утврђивање висине закупнине за право првенства
закупа, као и документацији која се доставља уз захтев
за остваривање права првенства закупа („Службени
гласник РС”, број 105/16), члана 37. став 1. тачка 37.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13), на основу Одлуке
Комисије за давање сагласности на инвестициони
план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку
остваривања права првенства закупа пољопривредног
земљишта бр. 06-00-2/119/2017-14 од 28.11.2017. године
Скупштина општине Инђије, на седници
одржаној дана 14. фебруара 2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
1. ALIQUANTUM AGRO DOO INĐIJA, са седиштем у
Инђији, ул. Новосадска 2 ТЦ, локал 41, матични број
20939052, даје се у закуп пољопривредно земљиште у
државној својини, укупне површине од 199,7894 ha, које
се налази у општини Инђија и то:
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катастарска
општина
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци

Број листа
непокретности
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227

Број катастарске
парцеле

Култура и класа

2796/1
2797/1
2797/2
2798
2799
2800/1
2800/2
2800/3
2800/4
2800/5
2801/1
2801/2
2801/3
2802
2803
2804
2805
2806
2807/1
2807/2
2808
2809/1
2809/7
2815/3
2815/5
2815/6
2816/2
2816/2
2816/3
2816/4
2816/5
2817
2818
2819/1
2819/2
2821
2822
2823
2825/2
2825/3
2825/4
2825/6
2827/1
2827/2
2827/3
2828/1
2828/2
2829
2831/1

њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 1. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 1. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
ливада 4. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 2. класе

Површина
(ha)
5,1762
0,5755
6,315
0,4402
2,4936
1,8008
0,5755
0,5755
0,5755
0,5755
0,6398
1,1635
2,0141
1,1509
0,8006
0,6729
0,4176
0,1665
5,0375
2,0044
0,7711
2,8773
0,4273
2,8773
0,5755
1,0725
0,7193
0,4316
1,1509
0,8632
0,9581
5,0134
3,3621
4,9569
3,4528
0,3676
0,3791
7,3818
1,4009
1,6501
4,6037
0,8251
2,2281
1,4387
2,8788
1,7045
1,4387
0,2644
0,7553

Потес
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
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Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци
Нови Карловци

2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227

2831/2
2831/3
2831/4
2831/5
2831/6
2831/7
2831/8
2831/9
2831/10
2831/11
2832
2833
2834
2836/1
2836/2
2836/3
2836/4
2837
2838/1
2838/2
2838/3
2838/4
2839/1
2839/2
2839/3
2839/4
2841
2842
2843
2844
3095/3
3095/6
3095/9
3100/5
3100/6
3100/7
3100/10
3100/13
3103/4
3103/4
3103/5
3103/9
3103/16
3103/17
3103/19
3103/20
3103/21
3103/22
3106
3092/8
3092/12
3092/20

њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 3. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 4. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 3. класе
њива 2. класе
њива 2. класе
њива 2. класе

0,7913
0,8632
1,1509
5,2195
0,6499
0,6499
0,5755
0,8632
2,1749
2,1749
1,0984
0,7963
0,7193
0,5999
3,0151
3,615
3,615
11,3992
0,5755
0,5755
1,1509
12,2585
2,5453
2,545
2,3831
2,545
10,0365
1,4099
0,8625
13,4874
1,7264
1,1509
0,9218
0,8632
0,3352
1,7264
1,1509
1,1509
1,5225
0,7794
0,5755
0,4028
1,1509
0,5755
1,4387
1,1509
0,7675
0,8632
0,2949
0,1715
0,6839
0,0428
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Чупић поље
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Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Чупић поље
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
Крива Анта
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2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на
период од 30 (тридесет) година и то од 2018/2019. до
2047/2048. агроекономске године.
3. Закупнина за земљиште из тачке 1. ове Одлуке у
износу од 44.746,23 eвра/годишње плаћа се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате најкасније до 30. септембра за
сваку агроекономску годину закупа (унапред за сваку
годину закупа) на посебан рачун буџета Републике
Србије број: 840-741522843-14, позив на број: модел 97,
шифра општине са контролним бројем: 44 212 у складу
са Правилником о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016,
107/2016 и 46/2017).
4. Права и обавезе закупца предметног земљишта,
разлози за отказ и за престанак уговора и друга
међусобна права и обавезе уређују се уговором који, у
име Републике Србије, закључује министар надлежан
за послове пољопривреде, након извршене уплате
закупнине.
5. Ову одлуку доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде у року од осам дана од дана
доношења одлуке.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Образложење
Одредбом члана 64а. став 1. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017),
прописано је да право првенства закупа на период до
30 година има правно лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу и које достави инвестициони план на који
сагласност, уз предлог мера за реализацију закупа, даје
комисија, с тим што укупна површина предвиђена за
давање у закуп по овом основу не може да износи више
од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта
у државној својини предвиђене за давање у закуп у
јединици локалне самоуправе, а ставом 4. наведеног
члана дефинисано је да Одлуку о праву првенства закупа
доноси јединица локалне самоуправе у року од 30 дана
од дана пријема доказа из става 3. овог члана.
Чланом 15. став 4. Уредбе о условима, начину
и поступку за остваривање права првенства закупа,
критеријумима за утврђивање висине закупнине за
право првенства закупа, као и документацији која се
доставља уз захтев за остваривање права првенства
закупа („Службени гласник РС”, број 105/16), прописано
је да одлуку о праву првенства закупа пољопривредног
земљишта у државној својини доноси скупштина
јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана
пријема доказа из става 3. овог члана.
Дана 19.12.2017. године Општинској управи
општине Инђија, Комисије за давање сагласности на
инвестициони план уз предлог мера за реализацију
закупа у поступку остваривања права првенства
закупа пољопривредног земљишта на основу Одлуке о

давању сагласности на инвестициони план подносиоца
захтева ALIQUANTUM AGRO DOO INĐIJA, број 0600-2/119/2017-14 од 28. 11. 2017. године, доставила је
Oбавештење о давању сагласности на инвестициони план
уз предлог мера за реализацију закупа пољопривредног
земљишта по основу права првенства закупа број
320-11-02075/2017-14 са пратећом документацијом
у циљу спровођења даљег поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по
праву првенства закупа, који је у надлежности јединице
локалне самоуправе.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе
је утврдио да су достављени докази из члана 64а. став 3.
Закона о пољопривредном земљишту и члана 15. став 3.
Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање
права првенства закупа, критеријумима за утврђивање
висине закупнине за право првенства закупа, као и
документацији која се доставља уз захтев за остваривање
права првенства закупа, и то: копија захтева за право
првенство закупа подносиоца захтева ALIQUANTUM
AGRO DOO INĐIJA од 15.03.2017. године; Обавештење
Министарства финансија – Управе за трезор о упису
у Регистар пољопривредних газдинстава подносиоца
захтева и активном статусу број 320-00-197/2017001-005 од 04.04.2017. године, Инвестициони план
подизање фарме за узгој приплодних грла товних раса
у циљу даље продаје приплодних материјала и изградња
погона за прераду говеђег меса и објекта за прераду
биљне биомасе (производња хумуса глистењака) у циљу
остварења права првенства закупа државне земље на
период од 30 година од марта 2017. године на који је
претходну сагласност дала Комисија, Одлука Комисије
бр. 06-00-2/119/2017-14 од 28.11.2017. године и Предлог
мера за реализацију закупа у поступку за остваривање
права првенства закупа пољопривредног земљишта бр.
06-00-2/119/1/2017-14 од 28.11.2017. године
На основу свега напред наведеног, Скупштина
општине Инђија донела је одлуку као у диспозитиву.
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство у Новом Саду, у року од 15 дана од дана
доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 320-12/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
Општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број
9/13)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 14. фебруара 2018. године, донела је

55
На основу члана 37. став 1. тачка 31. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. фебруара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ОД РАСКРСНИЦЕ
СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IIА-100 ДО ХОТЕЛА
НОРЦЕВ НА ФРУШКОЈ ГОРИ“

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I
Приступа
се
реализацији
пројекта
„Реконструкција пута од раскрснице са државним путем
IIА-100 до хотела Норцев на Фрушкој гори“ а на основу
Идејног пројекта израђеног од стране привредног
друштва „АДОМНЕ“ доо Нови Сад.
II
Процењена
вредност
радова
износи
304.615.935,60 динара са ПДВ-ом.
Пројекат из тачке I ове Одлуке уз износу од
294.466.338,50 динара финансира Управа за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, а остатак средстава у
износу од 10.149.597,10 динара обезбеђена су у буџету
општин Инђија за 2018. годину.
III
Избор извођача радова из тачке I ове Одлуке
извршиће се путем јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
IV
Овлашћује се Председник општине Инђија, да
у складу са Законом о јавним набавкама и Сагласношћу
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине број 136-404-24/2018-03/1 од 24.01.2018.
године за покретање поступка јавне набавке донесе
Одлуку о покретању поступка јавне набавке избора
извођача радова и Решењем образује Комисију за
спровођење поступка јавне набавке.
V
О реализацији ове одлуке стараће се Општинска
управа општине Инђија.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-53/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

I
Милош Зораја разрешава се дужности члана
Савет за буџет и финансије.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-6/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------56
На основу члана 37. став 1.тачка 31. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и
„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/16),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. фебруара 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ
I
Ивaна Крстић именује се за члана Савета за
буџет и финансије.
II
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Скупштине општине.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНE ИНЂИЈА
Број: 02-5/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------57
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. фебруара 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Овлашћује се Председник општине, да у
реализацији Плана јавних набавки, одлучује о свим
питањима која се односе на управљање непокретним
стварима у јавној својини општине, као што је њихово
одржавање, обнављање, унапређивање и извршавање
других законских обавеза са тим стварима, односно
да доноси одлуке о приступању реализацији истих,
и у скалду са Планом јавних набавки донесе одлуку о
покретању поступка јавне набавке.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-4/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

58
На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана
37. став 1. тачка 37. Статута општине Инђија пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 14. фебруара 2018.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Иницијатива за подршку пројекту
Удружења „Регионални центар у југоисточној Европи
за децу са посебним потребама и инвалидна лица“,
са седиштем у Бешки, Улица Кнеза Милоша број 66,
матични број 28032943, и одобрава се да се на подручју
општине Инђија формира Едукативни центар и ЗОО парк
на отвореном простору, са смештајним капацитетима за
особе са инвалидитетом и децу са посебним потребама,
сагласно закону.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 016-4/2018-I
Датум: 14. фебруара 2018. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-службено/12/2017-II
Дана: 29. децембар 2017 . год.
ИНЂИЈА

60
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-службено //2017-II
Дана: 28. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 28/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 28/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 4033/2017 за трошкова реализације законом поверених
јавних овлашћења за децембар 2017. године, одобравају
се средства у висини 181.845,40 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0005, Подршка реализацији програма Црвеног крста,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 43,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 4033/2017 за трошкова реализације законом поверених
јавних овлашћења за новембар 2017. године, одобравају
се средства у висини 187.354,86 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0005, Подршка реализацији програма Црвеног крста,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 43,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-33/9/2017-II
Дана: 03. новембар 2017 . год.
ИНЂИЈА

62
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-33/10/2017-II
Дана: 04. децембар 2017 . год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
законом поверених јавних овлашћења Црвеном крсту из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 4033/2017 за трошкова реализације законом поверених
јавних овлашћења за септембар 2017. године, одобравају
се средства у висини 147.360,95 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0005, Подршка реализацији програма Црвеног крста,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 43,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 4033/2017 за трошкова реализације законом поверених
јавних овлашћења за октобар 2017. године, одобравају
се средства у висини 263.077,65 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0005, Подршка реализацији програма Црвеног крста,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 43,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-791/2017-II
Дана: 23. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

64
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-851/2017-II
Дана: 23. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета за 2017. годину. („Сл. лист општина Срема“, бр.
13/17), Одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 19/17) и на основу Уговора о
додели средстава за реализацију пројекта „Здравствена
и социјална интеграција Рома“ Центру за унапређење
положаја Рома и Ромкиња из Инђије, бр. 401-79/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета за 2017. годину. („Сл. лист општина Срема“, бр.
13/17), Одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 19/17) и на основу Уговора о
додели средстава за реализацију пројекта „Здравствена
и социјална интеграција Рома“ Центру за унапређење
положаја Рома и Ромкиња из Инђије, бр. 401-79/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Центру за унапређење положаја Рома и Ромкиња
из Инђије, одобравају се средства у висини 16.490,87
динара за трошкове горива. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/11, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. Центру за унапређење положаја Рома и Ромкиња
из Инђије, одобравају се средства у висини 12.204,03
динара за трошкове горива. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/11, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1100/2017-II
Дана: 23. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

66
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1223-1/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета за 2017. годину. („Сл. лист општина Срема“, бр.
13/17), Одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 19/17) и на основу Уговора о
додели средстава за реализацију пројекта „Здравствена
и социјална интеграција Рома“ Центру за унапређење
положаја Рома и Ромкиња из Инђије, бр. 401-79/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17),
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

1. СПЦ Храму Светог Цара Константина и Царице Јелене
у Каменици на северу Косова, за завршне грађевинске
радове одобравају се средства у висини 80.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2017. годину, у оквиру Раздела
3, Програмске активности 1201-0003 Унапређење
система очувања и представљање културно-историјског
наслеђа, на позицији 48; економска класификација
481 – Дотације невладиним органиазцијама – Верске
заједнице, на Функцји 840 – Верске и друге услуге
заједнице, за завршне грађевинске радове Храма Светог
Цара Константина и Царице Јелене.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
360-0045982701004-12.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. Центру за унапређење положаја Рома и Ромкиња
из Инђије, одобравају се средства у висини 16.000,00
динара за накнаду координатору. Средства која се
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42/11,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1273/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1278/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање
пројекта СПЦО Крчедин, Храм преноса моштију Светог
Оца Николаја, бр. 401-1167/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање
пројекта СПЦО Нови Карловци, Манастир Светог
Апостола и Јеванђелисте Марка, бр. 401-1169/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. СПЦО Крчедин, за финасирање пројекта „Санација
капиларне влаге пресецањем зидова и заменом пода
у Храму преноса моштију Светог Оца Николаја“,
одобравају се средства у висини 300.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2017. годину, у оквиру Раздела
3, Програмске активности 1201-0003 Унапређење
система очувања и представљање културно-историјуског
наслеђа, на позицији 48/6; економска класификација
481 – Дотације невладиним органиазцијама – Верске
заједнице, на Функцји 840 – Верске и друге услуге
заједнице, за санацију капиларне влаге пресецањем
зидова и заменом пода у Храму преноса моштију Светог
Оца Николаја.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
340-11011393-71.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. СПЦО Нови Карловци, Манастир Светог Апостола и
Јеванђелисте Марка, за финасирање пројекта „Радови на
манастирском конаку“, одобравају се средства у висини
500.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину,
у оквиру Раздела 3, Програмске активности 1201-0003
Унапређење система очувања и представљање културноисторијуског наслеђа, на позицији 48/4; економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним  
органиазцијама – Верске заједнице, на Функцји
840 – Верске и друге услуге заједнице, за радове на   
манастирском конаку.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
355-0003200478496-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1293/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

70
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1294/2017-II
Дана: 01. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање
пројекта СПЦО Чортановци, бр. 401-1074/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Удружења оболелих од мултипле
склерозе „Мој Срем“ из Инђије, бр. 401-80/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. СПЦО Чортановци, за финасирање пројекта
„Реконструкција крова на парохијском дому“, одобравају
се средства у висини 250.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, у оквиру Раздела 3, Програмске
активности 1201-0003 Унапређење система очувања
и представљање културно-историјуског наслеђа, на
позицији 48/8; економска класификација 481 – Дотације
невладиним органиазцијама – Верске заједнице, на
Функцји 840 – Верске и друге услуге заједнице, за
реконструкцију крова на парохијском дому.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
340-27702-50.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењe оболелих од мултипле склерозе „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Oслонац
за нас“, за материјалне трошкове, одобравају се
средства у висини 22.794,54 динара. Средства која се
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42/6,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1318/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

72
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1347/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и на
основу Уговора о финансирању реализовања пројекта од
јавног интереса за Општину Инђија из буџета општине
Инђија за 2017. годину број 401-136/2017 за Ловачко
удружење Фрушкогорац,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
суфинансирање пројекта СПЦО Инђија, Храм Ваведења
Пресвете Богородице, бр. 401-1170/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Ловачком удружењу Фрушкогорац из Марадика за
реализацију пројекта одобравају се средства у висини
150.401,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину , по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 47/9,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-24026763-54 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. СПЦ Храму Ваведења Пресвете Богородице, за
финасирање пројекта „Санација бетонске ограде око
црквене порте и прилазног степеништа“, одобравају се
средства у висини 1.500.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, у оквиру Раздела 3, Програмске
активности 1201-0003 Унапређење система очувања
и представљање културно-историјуског наслеђа, на
позицији 48/2; економска класификација 481 – Дотације
невладиним органиазцијама – Верске заједнице, на
Функцји 840 – Верске и друге услуге заједнице, за
санацију бетонске ограде око црквене порте и прилазног
степеништа у Храму Ваведења Пресвете Богородице.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
355-1047605-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1355/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

74
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1368/2017-II
Дана: 06. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашког
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија бр. 40-79/2017III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
пројекта Удружења за заштиту ЗОО парка „Коки“
Инђија, „ЗОО – Врт наде Инђије“ бр. 401-172/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 47.350,00 дин. Кошаркашког клуба
„Железничар Стар баскет“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-113/2017-II за:
- 52/151 трошкове коришћења спортске хале за септембар
2017. год., у износу од:
              47.350,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија Управи за
трезор број 840-21626763-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружење за заштиту ЗОО парка „Коки“ Инђија за
финансирање пројекта „ЗОО – Врт наде Инђије“, за
материјалне трошкове, одобравају се средства у висини
220.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501,
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 47/1,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-19854763-47 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1371-1/2017-II
Дана: 28. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

76
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1372/2017-II
Дана: 14. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17)
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17)
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/17) и
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-118/2017-II,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Међуопштинске организације
слепих и слабовидих Инђија-Стара Пазова „Социјалноекономска заштита слепих, укључивање слепих у
друштвене активности и подстицање друштвене бригео
особама са визуелним хендикепом“ из Инђије, бр. 40175/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања, Економска класификација 423,
позиција 49 – Услуге по уговору-Информисање,
одобравају се средства у износу од 530.000,00 дин. за
покриће трошкова на основу Уговора о суфинансирању
пројеката
у
области
јавног
информисања
401-118/2017-II, - 49/24 Ирена Кукило ПР Словмедиа
Стара Пазова 530.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Ирена
Кукило ПР Словмедиа Стара Пазова из Инђије број
840-23099763-64.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и слабовидих
Инђија-Стара Пазова из Инђије за финансирање
пројекта
„Социјално-економска
заштитаслепих,
укључивање слепих у друштвене активности и
подстицање друштвене бригео особама са визуелним
хендикепом“, за материјалне трошкове, одобравају
се средства у висини 4.412,59 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42/4,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1410/2017-II
Дана: 02. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

78
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1415/2017-II
Дана: 03. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта „Четири плус један“ из Инђије,
бр. 401-72/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
суфинансирање пројекта СПЦО Инђија, Храм Светог
Великомученика Георгија, бр. 401-1168/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

1. СПЦ Храму Светог Великомученика Георгија, за
финасирање пројекта „Фрескописање унутрашњости
Храма“, одобравају се средства у висини 500.000,00
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину
у оквиру Раздела 3, Програмске активности 12010003 Унапређење система очувања и представљање
културно-историјуског наслеђа, на позицији 48/3;
економска класификација 481 – Дотације невладиним
органиазцијама – Верске заједнице, на Функцји 840 –
Верске и друге услуге заједнице, за Фрескописање
унутрашњости Храма Светог Великомученика Георгија.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број
205-65057-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање
пројекта „Помоћ у кући“ за материјалне трошкове за
октобар, одобравају се средства у висини 550.874,22
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
год., по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/9, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1435/2017-II
Дана: 14. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

80
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1439/2017-II
Дана: 27. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17)и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
пројекта „Квалитетно образовање за све“ Удружења
за помоћ особама са сметњама у развоју „Мој свет“ из
Инђије,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/17) и Уговора
о суфинансирању програма Културно уметничког
друштва „Соко“ из Инђије број: 40-833/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу за помоћ особама са сметњама у развоју
„Мој свет“ из Инђије за октобар 2017. године, одобравају
се средства у висини 120.556,20 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., по Програму 11 - Социјална
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 42/8,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-15221763-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17), Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 19/17) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 28/17), Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва,
Економска
класификација
481,
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама –
Програми и пројекти из области културе, одобравају
се средства у износу од 6.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању програма
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије, број:
40-833/2017-II, за:
- 50/21-трошкови организације и учешћа на семинарима
6.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у Управи за
трезор, број рачуна 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

81
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1448/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

82
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1452/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Клубу малог
фудбала „Индианс 2013“ из Инђије бр. 40-58/2017-III
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 6.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 25.650,00 дин. Клубу малог фудбала
„Индианс 2013“ на основу Уговора о додели средстава
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. бр. 40107/2017-II и Анекса 1 бр. 40-1375/2017-II, за:

- 52/45 трошкови превоза, у износу од:        6.000,00 дин.

- 52/30 трошкови коришћења спортске хале за октобар
2017. год., у износу од:
              25.650,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубa малог
фудбала „Индианс 2013“ Инђија у Управи за трезор број
840-19218763-57.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

83
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1454/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

84
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1455/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год, Раздео III, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 162.250,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40111/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 119.142,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40111/2017-II за:

- 52/52 трошкове коришћења спортске хале за октобар
2017. год., у износу од:  
            162.250,00 дин.

- 52/49 хранарина за новембар 2017. год., у износу од:      
            119.142,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
куба „Железничар“ у Управи за трезор број
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког
куба „Железничар“ у Управи за трезор број
840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

85
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1456/2017-II
Дана: 11. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

86
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1457/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“
бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Чортановачки
спорт клуб 1939“ Чортановци бр. 40-1274/2017-III („Сл.
лист општине Инђија“ бр. 23/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукaма о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 31.653,55 дин. ФК „Хајдук“ Бешка,
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-145/2017-II и Анекса 1
бр. 40-1053/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 130.000,00 дин. ФК „Чортановачки
спорт клуб 1939“ Чортановци на основу Уговора о
додели средстава за реализовање Годишњег програма за
2017. год. бр. 40-1296/2017-II, за:

- 52/109 трошкови електричне енергије, у износу од:     
              31.653,55 дин.

- 52/177 хранарина за септембар 2017.год , у износу од:     
            130.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК
„Чортановачки спорт клуб 1939“, у Управи за трезор број
840-25131763-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

Број 3, страна број  158                             Службени лист општине Инђија                             Среда 14. фебруар 2018.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1459/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. године
ИНЂИЈА

88
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1465/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Чортановачки
спорт клуб 1939“ Чортановци бр. 40-1274/2017-III („Сл.
лист општине Инђија“ бр. 23/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 25.000,00 дин. ФК „Чортановачки
спорт клуб 1939“ Чортановци на основу Уговора о
додели средстава за реализовање Годишњег програма за
2017. год. бр. 40-1296/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/178 котизације, таксе и чланарине, у износу од:       
              25.000,00 дин.

- 52/40 трошкови хранарине за август 2017.- други део, у
износу од:
              18.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК
„Чортановачки спорт клуб 1939“, у Управи за трезор број
840-25131763-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате клуба
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 84018302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1466/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

90
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1467/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.117,56 дин. Савезу спортова
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II,
Анекса 1 бр. 40-442/2017-II и Анекса 2 бр. 40-1283/2017II Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 36.800,00 дин. Савезу спортова
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II,
Анекса 1 бр. 40-442/2017-II и Анекса 2 бр. 40-1283/2017II Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма, за:

- 52/58 трошкови фиксног телефона за октобар 2017.
год., у износу од:
  7.117,56 дин.

-

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.

52/61

канцеларијски

материјал, у износу од:
              36.800,00 дин.

Број 3, страна број  160                             Службени лист општине Инђија                             Среда 14. фебруар 2018.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------91
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1468/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 13.880,00 дин. Куглашком
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-115/2017-II за:
- 52/70 трошкове превоза, у износу од:      13.880,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашког куба
„Железничар“ у Управи за трезор број 840-18865763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

92
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1469/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. године
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2016-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 42.000,00 ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-147/2016-II, за:
- 52/136 хранарина за октобар 2017. год., у износу од:     
              42.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број
840-19434763-17.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1475 /2017-II
Дана: 15. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

94
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1477/2017-II
Дана: 30. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 19/17) и на основу Уговора о додели средстава
за реализацију пројекта Савеза удружења бораца
народноослободилачког рата општине Инђија бр. 40176/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл.
лист општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина
Срема“, бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр.
19/17) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Удружења оболелих од мултипле
склерозе „Мој Срем“ из Инђије, бр. 401-80/2017-II,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Савезу удружења бораца народноослободилачког
рата општине Инђија, из Инђије по основу Уговора
број 401-76/2017 за материјалне трошкове у 2017.
години, одобравају се средства у висини 51.375,85
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/3, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23104763-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењe оболелих од мултипле склерозе „Мој
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта „Oслонац за
нас“, за материјалне трошкове, одобравају се средства
у висини 42.498,16 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2017.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/6, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1492/2017-II
Дана: 12. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

96
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1494/2017-II
Дана: 12. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва,
Економска
класификација
481,
позиција 50 – Дотације невладиним организацијама –
Програми и пројекти из области културе, одобравају се
средства у износу од 27.095,00 за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се
средства у износу од 126.000,00 за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II, за:

- 50/48-текући трошкови

- 50/46-трошкови набавке и израде народне ношње    
            126.000,00 дин.

                 27.095,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1495/2017-II
Дана: 12. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

98
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1501/2017-II
Дана: 12. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину ( „Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр.19/17), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се
средства у износу од 31.587,00 за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II, за:

- 50/47 - трошкови организације концерата и фестивала   
              31.587,00 дин.

- 50/48 – трошкови организације концерата и фестивала    
              50.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

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

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

Број 3, страна број  164                             Службени лист општине Инђија                             Среда 14. фебруар 2018.
99
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1502/2017-II
Дана: 12. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

100
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1505/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 13/17) и Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 19/17), Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе и
информисања, Шифра програма 1201, Програмска
активност 0002-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, Економска класификација
481, позиција 50–Дотације невладиним организацијама–
Програми и пројекти из области културе, одобравају се
средства у износу од 38.520,00 за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број:
40-825/2017-II, за:
- 50/48-текући трошкови         

              38.520,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке у
Управи за трезор, број рачун 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 6.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:
- 52/45 трошкови превоза, у износу од:        6.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате клуба
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 84018302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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101
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1511/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

102
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1512/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашком
клубу „Младост 1979“ Инђија бр. 40-49/2017-III („Сл.
лист општине Инђија“ бр.5/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашком
клубу „Младост 1979“ Инђија бр. 40-49/2017-III („Сл.
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 60.000,00 дин. Одбојкашком
клубу „Младост 1979“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-106/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 30.000,00 дин. Одбојкашком
клубу „Младост 1979“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-106/2017-II, за:

- 52/77 регистрацја клуба и играча, у износу од:    
              60.000,00 дин.

- 52/78 лиценце, у износу од:                      30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Одбојкашког
клуба „Младост 1979“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Одбојкашког
клуба „Младост 1979“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1513/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

104
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1514/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 6.534,11 дин. Савезу спортова
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II,
Анекса 1 бр. 40-442/2017-II и Анекса 2 бр. 40-1283/2017II Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 10.500,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II
за:

- 52/60 трошкови електричне енергије, у износу од:       
  6.534,11 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 84017895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/32 котизације, таксе и чланарине, у износу од:    
              10.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1515/2017-II
Дана: 30. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

106
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1516/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр.
19/17) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2016-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 1.700,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II
за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 13.225,84 ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-147/2016-II, за:

- 52/32 котизације, таксе и чланарине, у износу од:    
  1.700,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/138 трошкови потрошње електричне енергије, у
износу од:
              13.225,84 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број
840-19434763-17.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1520/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

108
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1521/2017-II
Дана: 29. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково бр. 40-69/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија“ бр. 40-57/2017III („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 11.443,60 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за 2017. год. бр.
40-109/2017-II и Анекса 1 бр. 40-785/2017-II Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за
2017. год., за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукaма о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 10.592,77 дин. „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма бр. 40-135/2017-II за:

- 52/38 трошкове електричне енергије, у износу од:  
              11.443,60 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор број
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/145 трошкове фикс.телефона за октобар 2017. год., у
износу од:  
     936,04 дин.
- 52/146 трошкови ел. енергије за октобар 2017. год., у
износу од:  
  2.666,73 дин.
- 52/147 трошкове превоза, у износу од:       6.990,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија у
Управи за трезор број 840-19080763-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1522/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

110
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1526/2017-II
Дана: 30. новембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуба
„Безбедност“ Инђија бр. 40-48/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 2.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. год., Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм
14 (1301)-Развој спорта и омладине, Програмска
активност 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, Економска
класификација 481, позиција 52 – Дотације невладиним
организацијама – спортске организације и спортисти,
одобравају се средства у износу од 5.720,00 дин.
Џудо клуба „Безбедност“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-117/2017-II за:

- 52/45 трошкови превоза, у износу од:        2.000,00 дин.

- 52/83 трошкове превоза, у износу од:        5.720,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1528/2017-II
Дана: 30. новембар 2017. године
ИНЂИЈА

112
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1533/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског куба
„Полет“ из Нових Карловаца бр. 40-74/2017-III,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета за
2017. год., Раздео III, Функција 810 – Услуге рекреације
и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима,
Економска класификација 481, позиција 52 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 74.000,00
Фудбалском клубу „Полет“ Нови Карловци на основу
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег
програма за 2017. год. бр. 40-146/2017-II и Анкеса
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег
програма за 2017. год. бр. 40-1438/2017-II, за:
- 52/112 трошкове хранарине за септембар 2017. год., у
износу од:
              74.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци у Управи за трезор, број
840-19006763-28.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 12.272,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр.40-108/2017-II за:
- 52/33 трошкове превоза, у износу од:         12.272,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1535/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

114
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1536/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-61/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-61/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 53 – Дотације невладиним организацијама –
превоз спортиста, одобравају се средства у износу од
111.724,80 дин. Савезу спортова општине Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-91/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 53 – Дотације невладиним организацијама –
превоз спортиста, одобравају се средства у износу од
232.527,24 дин. Савезу спортова општине Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-91/2017-II за:

- 53 превоз спортиста, у износу од:          111.724,80 дин.

- 53 превоз спортиста, у износу од:          232.527,24 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1537/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

116
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1538/2017-II
Дана:01. децембар 2017. године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-61/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Рукометном
клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III („Сл. лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год, Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 53 – Дотације невладиним организацијама –
превоз спортиста, одобравају се средства у износу од
15.594,92 дин. Савезу спортова општине Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма бр. 40-91/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 273.000,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. бр.
40-105/2017-II, Анекса 1 бр. 40-911/2017-II и Анекса
2 бр. 40-1462/2017-II Уговора о додели средстава за
реализовање Годишњег програма за 2017. год., за:

- 53 превоз спортиста, у износу од:              15.594,92 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/21 хранарина за октобар 2017. год., у износу од:       
            273.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор број
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1541/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

118
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1542/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Теквондо клуба
„Елит“ Инђија бр. 40-66/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 2.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 дин. Теквондо клубу
„Елит“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-141/2017-II за:

- 52/45 трошкови превоза, у износу од:        2.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/106 спортску опрему, у износу од:         50.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Теквондо
клуба „Елит“ Инђија у Управи за трезор број
840-19241763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1543/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

120
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1544/2017-II
Дана:01. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/40 трошкови хранарине за октобар 2017. год., у
износу од:
              18.000,00 дин.

- 52/40 трошкови хранарине за септембар 2017.- други
део, у износу од:
              18.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1545/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

122
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1546/2017-II
Дана: 06. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 3.600,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II
за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 12.272,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:        3.600,00 дин.

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:         12.272,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1548/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

124
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1552/2017-II
Дана: 05. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист
општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Железничар“
Инђија бр. 40-67/2017-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 344.667,69 дин. Савезу спортова
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II и
Анекса 1 бр. 40-442/2017-II и Анекса 1 бр. 40-1283/2017II Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.500,00 дин. ФК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-136/2017-II за:

- 52/56 трошкови зарада за новембар 2017. год., у износу
од:  
            344.667,69 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор број
840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 52/131 хранарина у износу од:                    2.500,00 дин.
- 52/132 котизације, таксе и чланарине у износу од:      
                5.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор број
840-18164763-51.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1554/2017-II
Дана: 11. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

126
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1558/2017-II
Дана: 11. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр.13/17),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 19/17) и
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Дунав“ Нови
Сланкамен бр. 40-56/2017-III („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/17),
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 20.554,00 дин. Куглашком
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
бр. 40-115/2017-II и Анекса 1 бр. 40-1555/2017-II, за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2017. годину и Одлукама о ребалансу
буџета општине Инђија за 2017. годину, Раздео III,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, Економска класификација 481,
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 14.211,81 дин. ФК „Дунав“ Нови
Сланкамен на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма бр. 40-138/2017-II и
Анекса 1 бр. 40-1557/2017-II за:

- 52/66 хранарина, у износу од:                    5.000,00 дин.
- 52/67 административни трошкови, у износу од:    
     554,00 дин.
- 52/71 трошкови коришћења спортске хале, у износу
од:  
              15.000,00 дин.

- 52/98 трошкови потрошње електричне енергије, у
износу од:
              14.211,81 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашког куба
„Железничар“ у Управи за трезор број 840-18865763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК
„Дунав“ Нови Сланкамен, у Управи за трезор број
840-18163763-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1559/2017-II
Дана: 04. децембар 2017. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27a Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија –
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13),
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 13/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2017. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 19/17) и
на основу Уговора о додели средстава за реализацију
пројекта „Четири плус један“ из Инђије, бр. 401-72/2017II,
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање
пројекта „Помоћ у кући“ за материјалне трошкове за
новембар, одобравају се средства у висини 553.596,74
динара. Средства која се одобравају утврђена су
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2017.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 42/9, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 28, 44. став 1. и 46. став 2.
Одлуке о организацији Општинске управе општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 23/17),
Начелник Општинске управе општине Инђија
дана, 01. фебруара 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. У Решењу о коришшћењу мобилних телефона у
службене сврхе за запослене у Општинској управи
општине Инђија („Службени лист општине Инђије“,
број  26/17), у  тачки 1. подтачка (1) речи: „1.500 динара“,
замењују се речима: „2.000 динара“.
У подтачки (2) речи: „2.500 динара“,  замењују
се речима: „3.500 динара“.
У подтачки (4) речи: „1.500 динара“, замењују
се речима: „2.000 динара“.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 410-16/2018-IV
Дана, 01. фебруар 2018. године
Инђија
Начелник,
дипл. правник Александар Банић, с.р.
-------------------------
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