ISSN 2334-6620

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
14. ФЕБРУАР 2017. године

ГОДИНА VI
БРОЈ 5

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
146
На основу чл. 16 ст. 9. Уредбе о буџетском
рачуноводству («Сл. гласник РС», бр. 125/2003 и
12/2006), Закона о буџетском систему (“Сл. гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13,
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон,
103/15 и 99/16) и члана 26. став 2. Пословника о раду
Општинског већа („Службени лист општина Срема број
40/08, 41/09 и 20/10),
Општинско веће Општине Инђија, на седници
одржаној 13.фебруара 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се за директне кориснике
буџетских средстава Општине Инђија, односно за:
Први раздео – Скупшина Општине
Други раздео – Општинско јавно правобранилаштво
Трећи раздео – Председник Општине и Општинско
веће и
Четврти раздео – Општинска управа
уређује вођење буџетског рачуноводства, утврђују
одговорна лица за законитост, исправност и састављаљње
рачуноводствених исправа, кретање рачуноводствених
исправа и рокови за њихово састављање и достављање,
попис имовине и обавеза и усклађивање са пословним
књигама, састављање финансијских извештаја и њихова
презентација, закључивање и чување пословних књига,
рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.
II ВОЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ КЊИГОВОДСТВА
Члан 2.
Буџетско књиговодство води се по систему
двојног књиговодства на прописаним субаналитичким
(шестоцифреним) контима прописаних Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контном плану
за буџетски систем («Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и
107/16).
Корисник буџетских средстава шестоцифренасубаналитичка конта рашчлањује на седмоцифрена и

Цена примерка:
Годишња претплата:

вишецифрена ради обезбеђивања помоћних евиденција.
Аналитичко рашчлањивање врши руководилац Оделења.
Члан 3.
Послове буџетског књиговодства обавља
Оделење за финансије – Одсек за Трезор, начелник
Оделења, шеф Одсека, лица која раде на пословима
Tрезора, извршења Трезора и рачунополагачи.
Буџетско књиговодство организује се тако да се
обезбеде подаци из којих се може вршити утврђивање
прихода - примања и расхода - издатака, увид у стање
и кретање имовине и обавеза, утврђивање резултата
пословања, састављање годишњих и периодичних
финансијских извештаја, израда анализа и информација
о пословању и раду и других извештаја по потреби.
Члан 4.
Послови које обавља Одељење за финансије
Општинске управе Општине Инђија:
- организује и координира поступак израде буџета,
ребаланса и издаје упутства за припрему нацрта буџета
и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин
уређен Законом о буџетском систему;
- прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Скупштину општине а сваког месеца
одговорна лица директних корисника;
- у извршавању буџета контролише план извршења
буџета, врши промене апропријација у складу са
Законом о буџетском сиситему, контролише преузете
обавезе, прати примања и издатке буџета;
- врши месечно извештавање о преузетим обавезама
буџета одговорно лице директних корисника,
- пројектује и прати приливе на консолидовани рачун
трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише
тромесечне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља
готовинским средствима на консолидованом рачуну
трезора, контролише расходе, управља дугом;
- обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води
главну књигу трезора и одабране помоћне књиге и врши
њихово усклађивање, саставља финансијске извештаје и
припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета;
- обавља рачуноводствене послове за директне
кориснике;
- врши усклађивање евиденције са осталим корисницима
буџета, добављачима, купцима и Управом за Трезор;
- врши обрачун и исплату зарада и накнада запосленим
лицима и све исплате физичким лицима;
- врши евиденцију, трошење и правдање трансферних
средстава од других нивоа власти;
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- врши књижење подрачуна на КРТ и књижење девизних
подрачуна који се воде код НБС;
III
ОСНОВ
ЗА
РАЧУНОВОДСТВА

ВОЂЕЊЕ

БУЏЕТСКОГ

Члан 5.
Основ за вођење буџетског рачуноводства
је готовинска основа. Трансакције се евидентирају у
тренутку кад се готовинска средства приме односно
исплате.
Финансијски извештаји на готовинској основи
садрже информације о извору средстава, намени за
коју су искоришћена у одређеном периоду и салду
готовинских средстава на дан извештавања.
По обрачунској основи воде се потраживање и
обавезе.
Непокретности, опрему и остала основна
средства у државној својини, директни корисник
буџетских средстава у својим пословним књигама
евидентира према набавној вредности умањеној за
исправку вредности по основу амортизације.
IV ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАВАЊЕ
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економској и функционалној класификацији Управи за
Трезор.
Свакодневно се евидентирају обавезе и њихово
измирење у Регистру измирења новчаних обавеза –
РИНО.
VI ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 8.
Пословне књиге су свеобухватне евиденције
о финансијским трансакцијама корисника буџетских
средстава укључујући стање и промене на имовини,
потраживањима, обавезама, изворима финансирања,
расходима, издацима, приходима и примањима.
Пословне књиге воде се по систему двојног
књиговодства хронолошки, уредно и ажурно, у
електронском облику.
Врсте пословних књига су: дневник, главне
и помоћне књиге и евиденције. Систем главне књиге
чине главна књига трезора, главна књига директних и
индиректних корисника.
VII ГЛАВНА КЊИГА ТРЕЗОРА

Консолидовани завршни рачун Оделење за
финасије доставља Министарству финансија.

Члан 9.
Главну књигу Трезора води Одељење за
финансије.
Главна књига Трезора садржи рачуноводствене
евиденције директних и сваког индиректног корисника.
Главна књига Трезора јесте основа за
припремање консолидованих финансијских извештаја.
Директни и индиректни корисници који своје
финансијско пословање обављају преко сопствених
рачуна воде главну књигу.

V ПЕРИОДИЧНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

VIII ПОМОЋНЕ КЊИГЕ

Члан 7.
Индиректни корисници буџетских средстава
састављају тромесечно периодичне извештаје о
извршењу буџета и достављају их директном кориснику
у року 10 (десет) дана по истеку тромесечја, за потребе
планирања и контроле извршења буџета.
Директни корисник извештаје индиректних
корисника усклађује са подацима садржаним у главној
књизи Трезора и подацима из својих евиденција, врше
консолидацију података и достављају их Одељењу за
финансије Општинске управе општине Инђија у року 20
(двадест) дана по истеку тромесечја.
Директни корисник доставља Одељењу за
финансије образложење највећих одступања од износа
одобреног буџетом заједно са тромесечним периодичним
извештајем.
Оделење за финансије Општинске управе
Општине Инђија два пута годишње (полугодишње
и годишње) извештава Покрајински секретаријат за
финасније о планираним и извршеним приходима и
примањима, расходима и издацима.
Оделење за финансије једном месечно и
доставља Извештај о извршењу прихода и расхода по

Члан 10.
Врсте помоћних књига које води Оделење за
финансије Општинске управе oпштине Инђија су:
- помоћна књига добављача,
- помоћна књига купаца,
- помоћна књига основних средстава,
- помоћна књига плата,
- помоћна евиденција извршених исплата која обезбеђује
детаљне податке о свим расходима и издацима
- помоћна евиденција остварених прилива која обезбеђује
детаљне податке о свим приходима и примањима.
Остале помоћне књиге и евиденције воде се
по потреби (помоћне евиденције: благајна готовине и
благајна бонова за гориво, пласмана, дуга, донација,
трансфера, средстава обезбеђења, девизни и динарски
подрачуни, Решења о исплати средстава за невладине
организације, Решења о употреби средстава ТБР (текуће
буџетске резерве) и Решења о употреби СБР (сталне
буџетске резерве) и сл.
Пословне књиге имају карактер јавне исправе.
Пословне књиге и финансијски извештаји састављају
се за период од једне буџетске године. Пословне књиге
отварају се на почетку буџетске године или у току године

Члан 6.
Годишњи финансијски извештај Општине
Инђија представља консолидоване финансијске
извештаје, односно садржи податке из својих
књиговодствених евиденција и податке из извештаја и
завршних рачуна њених индиректних корисника.
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по оснивању новог корисника буџетских средстава.
IX РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
Члан 11.
Рачуноводствена исправа је јавна исправа која
представља писани доказ о насталој пословној промени
и другом догађају. Рачуноводствена исправа садржи све
пословне податке потребне за књижење тако да се из ње
види основ настанка промене.
Књижење у пословним књигама врши се
на основу валидних рачуноводствених докумената.
Рачуноводствена исправа је исправа добијена
телекомуникационим путем, у електронском, магнетном
или другом облику, саставља се у потребном броју
примерака на месту и у време настанка пословног
догађаја.
Рачуноводствена исправа мора бити потписана
од стране лица које је исправу саставило, контролисало
и лица одговорног за насталу пословну промену и
достављена на књижење наредног дана а најдуже у року
од 2 (два) дана од дана њеног настанка. Књиже се истога
дана, а најкасније наредног дана од дана добијања
исправе.
Члан 12.
Пословне књиге се закључују после
спроведених евиденција свих економских трансакција
и обрачуна на крају буџетске године, односно у току, у
случају статусних промена, престанка пословања и др.
Пословне књиге које се користе више од једне
године закључују се по престанку њиховог коришћења.
Рачуноводствене исправе и пословне књиге
чувају се код корисника буџетских средстава и то:
1. 50 (педесет) година – финансијски извештаји
2. 10 (десет) година – дневник, главне књиге, помоћне
књиге и евиденције
3. 5 (пет) година – изворна и пратећа документација
4. трајно – евиденција о зарадама.
Време чувања почиње последњег дана буџетске
године на коју се рачуноводствена исправа односи и то у
оригиналу или у другом облику архивирања.
X УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
Члан 13
Начелник Оделења за финансије и шеф Одсека
Трезора одговорани су за вођење пословних књига,
припрему, подношење и објављивање финансијских
извештаја. За насталу пословну промену одговоран
је Председник Општине, Председник Скупштине
Општине, Начелик Општинске управе и Општински
јавни правобранилац.
За састављање рачуноводствене исправе
одговоран је запослени који учествује у њеном
састављању а својим потписом гарантује да је истинита
и верно приказује пословну промену.
За контролу законитости и исправности
рачуноводствене исправе за насталу пословну промену
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одговоран је запослени који врши контролу и својим
потписом гарантује да је истинита и верно приказује
пословну промену.
За чување пословних књига, рачуноводствених
исправа и финансијских извештаја одговоран је
запослени који обавља послове архивирања.
XI УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И
ПОПИС ИМОВИНЕ
Члан 14.
Усклађивање стања у главној књизи са
дневником и помоћним књигама и евиденција са
главном књигом врши се пре пописа имовине и обавеза
и пре припреме финансијских извештаја.
Усклађивање стања имовине у књиговодственој
евиденцији корисника буџетских средстава са стварним
стањем које се утврђује пописом, врши се на крају
буџетске године, са стањем на дан 31. 12. текуће године.
Начин и рокови вршења пописа и усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем, обављају
се у складу са Уредбом о евиденцији и попису
непокретности и других средстава у државној својини
и Правилника о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварном
стањем.
Корисници буџетских средстава обавезни су да
изврше усаглашавање потраживања и обавеза на дан 31.
12. текуће буџетске године.
XII УСЛОВИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА
Члан 15.
Вођење
пословних
књига,
припрему,
подношење и објављивање финансијских извештаја
корисника буџетских средстава обавља стручно лице
које није кажњавано за кривична дела за обављање
послова из области рачуноводства.
XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о организацији буџетском
рачуноводства, број 07-40-4/2005 од 05.01.2005. године
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-22/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – други закон и 101/16- други закон), члана
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), у
вези члана 9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 26/16),
Општинско веће Општине Инђија на седници
одржаној дана 13.фебруара 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ
НАМЕЊЕНЕ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ИНЂИЈА
У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
субвенционисања дела каматне стопе за кредите
намењене развоју привредних субјеката на територији
Општине Инђија, одобрених од стране пословних
банака, у складу са овом Одлуком.
Члан 2.
Средства за субвенционисање дела каматне
стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката
на територији Општине Инђија обезбеђена су Одлуком
о буџету Општине Инђија за 2017. годину („Службени
лист општине Инђија“, број 26/16), на позицији:
333 Субвенције приватним предузећима: Пројекат 2
“СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА
ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ“ у износу од
5.000.000,00 динара.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове одлуке намењена су
за субвенционисање камате на краткорочне кредите за
обртна средства (рочности до 12 месеци).
Право на субвенције за камате на кредите имају
привредни субјекти разврстани у складу са Законом као
микро, мала и средња правна лица и предузетници са
седиштем на територији Општине Инђија.
Право на субвенције за камате на кредите имају
правна лица и предузетници из става 2. овог члана, за
износ кредита који не може бити мањи од 300.000,00
динара, ни већи од 1.500.000,00 динара.
Члан 4.
Председник општине Инђија расписује јавни
позив за прикупљање понуда пословних банака за
краткорочно кредитирање микро, малих и средњих
привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите.
Члан 5.
Критеријуми за избор пословне банке са којом
ће Општина Инђија закључити уговор о кредитирању
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привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите су:
‒ висина каматне стопе на кредите,
‒ трошкови обраде кредитног захтева,
‒ трошкови осигурања (обезбеђења враћања) кредита,
‒ друге понуђене погодности за кориснике кредита.
Члан 6.
Право на субвенције остварује се подношењем
писменог захтева за одобрење кредитне подршке
банци која је са Општином Инђија закључила уговор
о краткорочном кредитирању микро, малих и средњих
привредних субјеката и предузетника уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите.
Захтев за одобрење може да се поднесе код
банке из става 1. овог члана до 15. новембра текуће
године.
Пословна банка из става 1. овог члана одобрава
кредите по условима утврђеним Угвором закљученим са
Општином Инђија и у складу са пословном политиком
банке.
Ризик враћања кредита сноси пословна банка.
Члан 7.
Правна лица и предузетници који са пословном
банком из члана 6. ове Одлуке закључе уговор о
краткорочном кредиту за обртна средства уз учешће
Општине Инђија у субвенционисању дела камате на
кредите, остварују право на субвенције у висини од 70%
обрачунате редовне камате за период трајања кредита.
Услови исплате субвенције за одобрене
краткорочне кредите уређују се уговором о условима
субвенционисања дела каматне стопе који закључују
Општина Инђија и пословне банке које по јавном позиву
доставе најповољније понуде за кредитирање.
Члан 8.
Све стручне и администартивне послове у
вези примени ове Одлуке обављаће Општинска управа,
општине Инђија и Агенција за економски развој општине
Инђија.
Члан 9.
Ову одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 401-25/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђија – пречишћен текст (“Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу службених возила („Службени лист општине Инђија“,
број 16/2016),
Општинско веће опптине Инђија на седници одржаној дана 13. фебруара 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ регистарске ознаке IN007-GJ, власништво Општинске управе
општине Инђија, даје се на привремено коришћење Aгенцији за рурални развој општине Инђија д.о.о. и Агенцији
за економски развој општине Инђија д.о.о. и то на период од годину дана од дана потписивања Записника о
примопредаји возила.
II
Овлашћује се Председник општине да закључи Уговор о давању на привремено коришћење службеног
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Oвлашћује се начелник Општинске управе општине Инђија да, након закључења Уговора о давању на
коришћење службеног возила, потпише Записник о примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.
III
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 410-15/2017-III-1  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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На основу члана 3. став 1. Одлуке о отуђењу покретних ствари – службених моторних возила из јавне
својине општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 24/16) и члана 26. став 2. Пословика о раду
Општинског већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08, 41/09 и 20/10), у поступку отуђења покретних
ствари-службених моторних возила из јавне својине општине Инђије,
Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана, 13.фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТНOГ ИЗНОСА ЦЕНЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-СЛУЖБЕНИХ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Утврђује се почетни износ цене за отуђење покретних ствари-службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија за следећа возила:
редни марка возила рег.
број
ознака

категорија

број
мотора

запремина/
снага
(ccm&kw)

број шасије

година
производње

почетни
износ цене

1.

FIAT MAREA 16
SXS W
IN019-PU

Путничко

182А40000404766

1581/76

ZFA18500000406670

2001.

151.557,00
динара

2.

FIAT PUNTO
NUOVA 1.2
IN011-CO

Путничко

188A40000317474

1242/44

ZFА18800004288105

2001.

136.528,00
динара

3.

RENAULT LAGUNA LUXE 2.0 16V
IN007-ŽF

Путничко

F4R6714C000593

1998/98

VF1BG1PBE33397643 2005.

210.405,00
динара
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4.

LADA NIVA 1.7
IN002-LO

Путничко

212136738679

1689/59

XTA21213021630203

2002.

86.526,00
динара

5.

FORD FIESTA
TREND 1.4 TDCI
IN015-YŠ

Путничко

KVJACD34744

1399/51.5

WF0JXXGAJJCD34744

2012.

217.968,00
динара

II
Почетни износ цене за отуђење покретних ствари – службених моторних возила из јавне својине општине
Инђија из тачке I овог решења утврђен је на основу достављеног Налаза и мишљења вештака – процена вредности
путничких возила од 16.01.2017. године који је израђен од овлашћеног судског вештака за област саобраћај транспорт - безбедност MSc Предраг Ћулибрк дипл. инг. саоб. из Руме.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-21/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-други закон и 108/2016), члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђије – пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13), у поступку отуђења покретних ствари-службених моторних возила
из јавне својине општине Инђије,
Општинско веће општине Инђија на седници одржаној дана,13.фебруара 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
и расписује
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
1. Општина Инђија, Цара Душана бр. 1, 22320 Инђија, као носилац права јавне својине на покретним стварима
- службеним моторним возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа
покретних ствари - службених моторних возила.
2. Покретне ствари - службена моторна возила се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда,
који поступак спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – службених моторних возила
из јавне својине општине Инђија (у даљем тексту: Комисија).
3. Предмет отуђења су следеће покретне ствари - службена моторна возила, која нису у возном стању и нису
регистрована:
редни марка возила рег.
број
ознака

категорија

број
мотора

запремина/
снага
(ccm&kw)

број шасије

година
производње

почетни
износ цене

1.

FIAT MAREA 16
SXS W
IN019-PU

Путничко

182А40000404766

1581/76

ZFA18500000406670

2001.

151.557,00
динара

2.

FIAT PUNTO
NUOVA 1.2
IN011-CO

Путничко

188A40000317474

1242/44

ZFА18800004288105

2001.

136.528,00
динара
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3.

RENAULT LAGUNA LUXE 2.0 16V
IN007-ŽF

Путничко

F4R6714C000593

1998/98

VF1BG1PBE33397643 2005.

4.

LADA NIVA 1.7
IN002-LO

Путничко

212136738679

1689/59

XTA21213021630203

2002.

86.526,00
динара

5.

FORD FIESTA
TREND 1.4 TDCI
IN015-YŠ

Путничко

KVJACD34744

1399/51.5

WF0JXXGAJJCD34744

2012.

217.968,00
динара

4. Почетни износи цена по којој се покретне ствари службена моторна возила отуђују из јавне својине су
утврђене Решењем о утврђивању почетног износа цене за
отуђење покретних ствари - службених моторних возила
из јавне својине општине Инђија Општинског већа
општине Инђија бр.404-21/2017-III од дана 13.фебруара
2017.године, који износ је утврђен након извршене
процене тржишних вредности предметних моторних
возила, а коју процену је извршио овлашћени судски
вештак за област саобраћај - транспорт - безбедност
MSc Предраг Ћулибрк дипл. инг. саоб., из Руме који
је доставио Налаз и мишљење вештака - процена
вредности путничких возила од 16.01.2017. године.
Покретне ствари – службена моторна возила
се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што
искључује све накнадне рекламације и приговоре купца
упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних
недостатака, односно исправности, комплетности и
техничких карактеристика возила.
Учесник који понуди највиши износ
купопродајне цене потписује изјаву о прихватању
висине понуђене цене, коју је дужан да уплати у року
утврђеном огласом.
5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија,
дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана
правоснажности Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, уплати целокупан износ постигнуте цене
и приступи закључењу уговора о купопродаји.
Најповољнијем понуђачу уплаћени износ депозита
урачунава се у укупну купопродајну цену и одузима се
од вредности постигнуте у поступку јавног отварања
писмених понуда. Трошкове у вези са: закључењем
уговора, порезом на пренос апсолутних права, као и
свим другим јавним дажбинама, сноси лице коме се
возило отуђује.
6. Моторна возила се могу погледати у просторијама
на адреси : Инђија, ул. Војводе Степе бр. 48, сваког
радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова, почев од
23.02.2017. године до 03.03.2017. године уз претходну
најаву на телефон 063-564-301, контакт особа Познан
Драган.
7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је
највиша понуђена цена. У случају да два или више
понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са
истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена
цена, предност има понуђач који је раније доставио
понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља
са пријемне писарнице Општинске управе општине
Инђија. Одлуку о избору најповољнијег понуђача по
спроведеном поступку прикупљања писмених понуда

210.405,00
динара

доноси Општинско веће општине Инђија, на предлог
Комисије. Одлука се доставља свим учесницима
поступка.
8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде
и као услов за учешће у поступку прикупљања писмених
понуда уплати депозит у износу 10% од почетне цене
возила из тачке 3. овог огласа, на текући рачун број 840142640-75 Општина Инђија – Извршење буџета, модел
97, позив на број 44-212.
9. Осталим понуђачима који нису остварили право на
откуп, уплаћени износ депозита се враћа у року од 5
(пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања
писмених понуда. Понуђачи су у обавези да у обрасцу
понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за
враћање депозита. Продавац не одговара за тачност
враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна
и назив банке нису потпуни или тачни. У случају да
понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не
закључи Уговор о купопродаји у остављеном року, или
не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не
враћа и сматраће се да је одустао од куповине. Одлука
о избору најповољнијег понуђача ставити ће се ван
снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег
понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о
купопродаји.
10. Право да учествују у поступку прикупљања
писмених понуда имају правна лица, физичка лица и
предузетници.
11. Затворена коверта са понудом, посебно за свако
возило уколико се подноси за више возила, треба да
садржи: Пријаву за учешће у поступку прикупљања
писмених понуда и то:
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште,
матични број, порески идентификациони број, број
телефона, контакт особа, потпис овлашћеног лица
оверен печатом;
- за физичка лица и предузетникa: име и презиме,
име оца, адресу пребивалишта, јединствени матични
број грађана, број личне карте и место издавања, број
телефона и иста мора бити потписана.
Уз пријаву се доставља:
- уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање;
- фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и
предузетнике, а за правна лица копију решења о упису
у Регистар привредних субјеката (који може бити издат
и пре објављивања јавног огласа, ако од дана његовог
издавања до дана објављивања јавног огласа није
протекло више од шест месеци);
- копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код
пословне банке код које има рачун и копију решења о
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додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;
- доказ о уплаћеном депозиту;
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа
на који понуда гласи;
- попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.
Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе оригинале напред наведених
докумената на увид Комисији.
Образац пријаве, са понудом и образац за враћање
депозита се могу преузети на писарници Општинске
управе.
12. Писмене понуде са комплетном документацијом
предвиђеном огласом се достављају у затвореној
коверти на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр.
1, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних
ствари – службених моторних возила из јавне својине
општине Инђија, и то непосредно на писарници
Општинске управе Инђија, радним данима од 8,00 до
14,00 часова или препорученом поштом.
Коверта са понудом мора имати ознаку
„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење моторних
возила – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну
адресу понуђача.
13. Крајњи рок за подношења понуда је 03.03.2017.
године до 14,00 часова, укључујући и понуде упућене
путем поште, а пристигле до назначеног датума и
времена. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну у писарницу Општинске управе до наведеног
рока.
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају
да понуду достави само један понуђач.
14. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће
као неисправну:
- понуду која је неблаговремена, односно која је
пристигла након истека крајњег рока за подношење
понуда;
- понуду која је непотпуна, односно уз коју није
приложена сва тражена документација; - понуду у којој
је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.
Подносиоци
неблаговремене,
непотпуне,
односно неисправне понуде не могу да учествују у
поступку отварања писмених понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне
понуде не приступи отварању писмених понуда,
сматраће се да је одустао од понуде.
15. Јавно отварање писмених понуда спроводи Комисија,
и исто ће се одржати у Сали бр. 1, у згради Општине
Инђија, ул. Цара Душана бр. 1, дана, 07.03.2017. године,
са почетком у 10,00 часова. Отварању понуда могу
присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени
представници.

Уторак 14. фебруар 2017.

16. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“, дневном листу „Дневник“ и у листу „М
новине“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-22/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------151
На основу члана 173. став 1. Закона о
запосленима у Аутономној покрајинима и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016) и члана 26. Пословника о раду Општинског
већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08,
41/09 и 20/10),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У Решењу о образовању и именовању Жалбене
комисије општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 18/16) у тачки III, став 2. после подтачке
3., додају се подтачке 4. и 5. које гласе:
„4. дипл. правник Јасмина Радојчић, члан
5. дипл. правник Свјетлана Павловић, члан“
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-24/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 219. став 4. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14,
96/15 и 106/15), члана 3. Одлуке о мртвозорској служби
на територији општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 21/16),
Општинско веће општине Инђија на седници
одржаној дана, 13. октобра 2016. године, донело је

чланова Савеза спортова општине Инђија, усклађени
са средствима утврђеним у буџету општине Инђија за
2017. годину, и то:

РЕШЕЊЕ

Женски рукометни клуб „Железничар“ - Инђија
					
4.000.000,00

I
У Решењу број 512-1/2017-III од 20.01.2017.
године, („Службени лист општине Инђија“ број 3/17) у
тачки I, став 1. после редног броја 6. додаје се:
редни број 7. који гласи: “др Драгиња Јовановић
из Бешке“
редни број 8. који гласи: “др Светлана Прица из
Инђије“
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 512-3/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
------------------------153
На основу члана 6. став 1. алинеје 4. и 5.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 7. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 01/14),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
2017. ГОДИНИ
I

ОДОБРАВАЈУ СЕ Годишњи програм Савеза
спортова општине Инђија и Годишњи програми

Одбојкашки клуб „Инђија“ - Инђија

1.000.000,00

Фудбалски клуб „Инђија“ - Инђија

13.000.000,00

Фудбалски клуб „Борац“ - Јарковци

Шах клуб „Хајдук - 1973“ - Бешка
Куглашки клуб „Железничар“ - Инђија
Рукометни клуб „Инђија“ - Инђија

250.000,00

90.000,00
300.000,00
4.700.000,00

Удружење спортских риболоваца „Дунавац“ - Крчедин
					
50.000,00
Клуб америчког фудбала „Инђија“ - Инђија

800.000,00

Џудо клуб „Безбедност“ - Инђија

300.000,00

Женски одбојкашки клуб „Младост“ - Инђија 		
					
1.300.000,00
Планинарски клуб „Железничар-Инђија“ - Инђија		
					
150.000,00
Атлетски клуб „Инђија“ - Инђија		

400.000,00

Општински фудбалски савез Инђија - Инђија 200.000,00
Фудбалски клуб „Хајдук“ - Бешка
1.400.000,00
Бициклистички клуб „МТБ ДРУЖИНА“ - Инђија
					
150.000,00
Железнички шаховски клуб „СЛОГА“ - Инђија		
					
180.000,00
Фудбалски клуб „Дунав“ - Нови Сланкамен

650.000,00

Савез за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија Инђија					
120.000,00
Клуб малог фудбала „Индианс-2013“ - Инђија 200.000,00
Стонотениски клуб „Инђија“ - Инђија

180.000,00

Савез спортова општине Инђија - Инђија 11.300.000,00
Клуб стрелаца „Јединица“ - Инђија

150.000,00

Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ Инђија					
500.000,00
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Удружење спортских риболоваца „Видра“ - Бешка
					
50.000,00
Стрељачки клуб „Младост“ - Инђија

700.000,00

Taekwon-do klub „TAE KWON DO ELIT“ - Инђија
					
850.000,00
Фудбалски клуб „Железничар“ - Инђија

770.000,00

Фудбалски клуб „Фрушкогорац“ - Крчедин

600.000,00

Фудбалски клуб „Љуково“ - Љуково

850.000,00

Савез за школски спорт ИН - Инђија

500.000,00

Карате клуб „Сенсеи“ - Инђија		

80.000,00

Стрељачки клуб „Партизан“ - Чортановци

30.000,00

Карате клуб „Железничар“ - Инђија

1.000.000,00

Фудбалски клуб „Полет“ - Нови Карловци

500.000,00

Фудбалски клуб „Слога“ - Марадик

600.000,00

Кошаркашки клуб „Железничар“ - Инђија 3.000.000,00
Петанкуе клуб „Бешка“ - Бешка		

50.000,00

Удружење женског фудбала „Инђија“ - Инђија 150.000,00
Кошаркашки клуб „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија					
500.000,00
II
На основу одобрених Годишњих програма из
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија
издаjе појединачна решења о одобрењу годишњих
програма, са утврђеним износима средстава за њихову
реализацију у 2017. години.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке II овог Решења.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 66-2/2017-III  
Дана: 13. фебруар 2017. године
Инђија
Председавајући,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Одбојкашкoм клубу „Инђија“ из Инђије у износу од
1.000.000,00 динара (словима: једанмилиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба
„Инђија“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-39/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 137. став 5. и члана 138. став
4. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16),
члана 12. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
Општине Инђиja („Службени лист општине Инђија“
број 16/13 и 26/16) и члана 8. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I

УТВРЂУЈЕ СЕ статус организације од
посебног значаја за општину Инђија Фудбалском клубу
„Инђија“ из Инђије, Ул. Железничка бб.
II
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Фудбалском
клубу „Инђија“ из Инђије у износу од 13.000.000,00
динара (словима: тринаестмилионадинара).
III
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Инђија“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
IV
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке II овог Решења, којим
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
V
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-40/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Уторак 14. фебруар 2017.

156
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Фудбалском
клубу „Борац“ из Јарковаца у износу од 250.000,00
динара (словима: двестотинепедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Борац“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Борац“ из Јарковаца закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-41/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије у износу
од 4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Шах
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке у износу од 90.000,00
динара (словима: деведесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Женског рукометног
клуба „Железничар“, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Шах клуба
„Хајдук-1973“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

III
Председник општине ће са Женским
рукометним клубом „Железничар“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Шах клубом „Хајдук-1973“
из Бешке закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-42/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-43/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Куглашком
клубу „Железничар“ из Инђије у износу од 300.000,00
динара (словима: тристотинехиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије у износу од
4.700.000,00 динара (словима: четиримилионаседамсто
тинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Куглашког клуба
„Железничар“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Куглашким
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Рукометног клуба
„Инђија“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Рукометним клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-44/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-45/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Удружењу спортских риболоваца „Дунавац“ из
Крчедина у износу од 50.000,00 динара (словима:
педесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017.години, Kлубу
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије у износу од
800.000,00 динара (словима: осамстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца „Дунавац“ отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца „Дунавац“ из Крчедина
закључити уговор о реализовању Годишњег програма
из тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права
и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-46/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба америчког
фудбала „Инђија“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Клубом америчког
фудбала „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-47/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Џудо
клубу „Безбедност“ из Инђије у износу од 300.000,00
динара (словима: тристотинехиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, Женском одбојкашкoм клубу „Младост“
из Инђије у износу од 1.300.000,00 динара (словима:
милионтристотинехиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Џудо клуба
„Безбедност“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Џудо клубом
„Безбедност“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-48/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Женског одбојкашкoг
клуба „Младост“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Женским одбојкашким
клубом „Младост“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-49/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из
Инђије у износу од 150.000,00 динара (словима:
стотинупедесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Атлетском
клубу „Инђија“ из Инђије у износу од 400.000,00
динара (словима: четиристотинехиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Планинарског клуба
„Железничар-Инђија“, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Планинарским
клубом „Железничар-Инђија“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-50/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Атлетског клуба
„Инђија“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Атлетским клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-51/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Општинском фудбалском савезу Инђија у износу од
200.000,00 динара (словима: двестотинехиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Фудбалском клубу „Хајдук“ из Бешке у износу од
1.400.000,00 динара (словима: милиончетиристотинехи
љададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Општинског
фудбалског савеза Инђија, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Општинским
фудбалским савезом Инђија закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Хајдук“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Хајдук“ из Бешке закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-52/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-53/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Бициклистичком клубу „МТБ ДРУЖИНА“ из
Инђије у износу од 150.000,00 динара (словима:
стотинупедесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, Железничком шаховском клубу „СЛОГА“
из Инђије у износу од 180.000,00 динара (словима:
стотинуосамдесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Бициклистичког
клуба „МТБ ДРУЖИНА“, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Железничког
шаховског клуба „СЛОГА“, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.

III
Председник општине ће са Бициклистичким
клубом „МТБ ДРУЖИНА“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Железничким
шаховским клубом „СЛОГА“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-54/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-55/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена у
износу од 650.000,00 динара (словима: шестстотинапеде
сетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Савезу за спорт и рекреацију инвалида општине
Инђија у износу од 120.000,00 динара (словима:
стотинудвадесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Дунав“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија, отворен код
Министарства финансија, Управе за трезор.

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Дунав“ из Новог Сланкамена закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Савезом за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-56/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-57/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Клубу
малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије у износу од
200.000,00 динара (словима: двестотинехиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години,
Стонотениском
клубу
„Инђија“
из
Инђије у износу од 180.000,00 динара (словима:
стотинуосамдесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба малог фудбала
„Индианс - 2013“ отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Клубом малог
фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-58/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стонотениског клуба
„Инђија“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Стонотениским
клубом „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-59/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години САВЕЗУ
СПОРТОВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, у износу од
6.300.000,00 динара (словима: шестмилионатристотине
хиљададинара).

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
средства
САВЕЗУ
СПОРТОВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА за Специјализоване
услуге – превоз спортиста у 2017. години, у износу од
5.000.000,00 динара (словима: петмилионадинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-60/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија из Инђије закључити уговор о
реализовању програма из тачке I овог Решења, којим
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-61/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 115

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

177
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

178
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, КЛУБУ СТРЕЛАЦА „ЈЕДИНИЦА“ из
Инђије у износу од 150.000,00 динара (словима:
стотинупедесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Клубу
дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ из
Инђије у износу од 500.000,00 динара (словима:
петстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун КЛУБА СТРЕЛАЦА
„ЈЕДИНИЦА“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба дизача тегова и
дисциплина снаге „КАМЕН“, отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.

III
Председник општине ће са КЛУБОМ
СТРЕЛАЦА „ЈЕДИНИЦА“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Клубом дизача тегова
и дисциплина снаге „КАМЕН“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-62/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-63/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 116

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

179
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

180
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Удружењу
спортских риболоваца „Видра“ из Бешке у износу од
50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Стрељачком
клубу „Младост“ из Инђије у износу од 700.000,00
динара (словима: седамстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца „Видра“ отворен код Министарства
финансија, Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба
„Младост“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

III
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца „Видра“ из Бешке закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Стрељачким клубом
„Младост“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-64/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-65/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 117

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

181
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

182
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
TAEKWON-DO КЛУБУ “TAE KWON DO ELIT“ из
Инђије у износу од 850.000,00 динара (словима: осамст
отинапедесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Фудбалском клубу „Железничар“ из Инђије у износу
од 770.000,00 динара (словима: седамстотинаседамдесе
тхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун TAEKWONDO КЛУБA “TAE KWON DO ELIT“, отворен код
Министарства финансија, Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Железничар“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

III
Председник општине ће са TAEKWON-DO
КЛУБОМ “TAE KWON DO ELIT“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-66/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-67/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 118

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

183
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

184
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ из
Крчедина у износу од 600.000,00 динара (словима:
шестстотинахиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова у износу од
850.000,00 динара (словима: осамстотинапедесетхиљад
адинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Фрушкогорац“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Љуково“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.

III
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Фрушкогорац“ из Крчедина закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Љуково“ из Љукова закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-68/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-69/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 119

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

185
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

186
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Савезу за
школски спорт ИН из Инђије у износу од 500.000,00
динара (словима: петстотинахиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Карате
клубу „СЕНСЕИ“ из Инђије у износу од 80.000,00
динара (словима: осамдесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза за школски
спорт ИН, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Карате клуба
„СЕНСЕИ“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.

III
Председник општине ће са Савезом за школски
спорт ИН из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

III
Председник општине ће са Карате клубом
„СЕНСЕИ“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-70/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-71/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 120

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

187
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

188
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години,
Стрељачком
клубу
„Партизан“
из
Чортановаца у износу од 30.000,00 динара (словима:
тридесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Карате
клубу „Железничар“ из Инђије у износу од 1.000.000,00
динара (словима: једанмилиондинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба
„Партизан“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Стрељачким
клубом „Партизан“ из Чортановаца закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-72/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Карате клуба
„Железничар“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-73/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 121

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

189
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

190
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, Фудбалском клубу „Полет“ из Нових
Карловаца у износу од 500.000,00 динара (словима:
петстотинахиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Фудбалском
клубу „Слога“ из Марадика у износу од 600.000,00
динара (словима: шестстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Полет“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Полет“ из Нових Карловаца закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-74/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Слога“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Слога“ из Марадика закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-75/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 122

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.

191
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

192
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017.
години, Кошаркашком клубу „Железничар“ из
Инђије у износу од 3.000.000,00 динара (словима:
тримилионадинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2017. години, Петанкуе
клубу „Бешка“ из Бешке у износу од 50.000,00 динара
(словима: педесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Кошаркашког клуба
„Железничар“, отворен код Министарства финансија,
Управе за трезор.
III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-76/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Петанкуе клуба
„Бешка“, отворен код Министарства финансија, Управе
за трезор.
III
Председник општине ће са Петанкуе клубом
„Бешка“ из Бешке закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16).
IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-77/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број 5, страна број 123

Службени лист општине Инђија

Уторак 14. фебруар 2017.
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На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

194
На основу члана 12. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета Општине Инђиja („Службени
лист општине Инђија“ број 16/13 и 26/16) и члана
8. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 1/2014),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 13. фебруара 2017. године, следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“
из Инђије у износу од 150.000,00 динара (словима:
стотинупедесетхиљададинара).

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2017. години,
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР
БАСКЕТ“ из Инђије у износу од 500.000,00 динара
(словима: петстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун УДРУЖЕЊА
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“, отворен код
Министарства финансија, Управе за трезор.

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун КОШАРКАШКОГ
КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“, отворен код
Министарства финансија, Управе за трезор.

III
Председник општине ће са УДРУЖЕЊЕМ
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16).

III
Председник општине ће са КОШАРКАШКИМ
КЛУБОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ из Инђије
закључити уговор о реализовању Годишњег програма из
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-78/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Број: 40-79/2017-III  
Дана: 13.02.2017. године
Инђија
Председник,
дипл. правник Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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195
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1502/2016-II
Дана: 02. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о додели
средстава за реализацију програма омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије број
40-433/2016-II и Анекса 1 уговора о додели средстава за
реализацију програма омладинског културно уметничког
друштва „Инђија“,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 55.800,00
дин. Окуд „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализацију програма омладинског
културно уметничког друштва „Инђија“ из Инђије број
40-433/2016-II и Анекса 1 уговора о додели средстава за
реализацију програма омладинског културно уметничког
друштва „Инђија“.
53/64- трошкови похађања семинара......55.800,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Окуд „Инђија“
Инђија број 840-19435763-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

Уторак 14. фебруар 2017.

196
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1504/2016-II
Дана: 28. октобар 2016. 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 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) а на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Међуопштинске организације
слепих и слабовидих из Инђије,
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Међуопштинској организацији слепих и слабовидих
из Инђије за финансирање пројекта “Социјалноекономска заштита слепих укључивање слепих у
друштвене активности и подстицање друштвене бриге о
особама са визуелним хендикепом“ за септембар 2016.
године, материјални трошкови, одобравају се средства
у висини 23.822,55 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о ребалансу буџета општине
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/4,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски рачун број
840-14938763-70.
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.
-------------------------
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197
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1505/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

198
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1506/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Љуково“ Љуково бр. 40-50/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) Решења бр. 401029/2026 III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 4.900,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџетa општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 142.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за 2016.год. и Анекса
2 Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за 2016. год:

- 54/53 покриће трошкова превоза у износу од:          4.900,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

54/78 плаћање трошкова хранарине за септембар 2016 у
износу од:
               142.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског
клуба „Љуково” Љуково у Управи за трезор, број
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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199
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1517/2016-II
Дана: 20. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

200
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1518/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Џудо клуба „Безбедност“ Инђија бр. 4046/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр.40-1025/2016-III о измени Решења бр. 4046/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 631.748,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:
- 54/37 исплату хранарине за септембар 2016 у износу
од:
               560.000,00 дин.
- 54/48 исплату трошкова пореза:                  71.748,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 Џудо клуба „Безбедност“
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/154 трошкови чланарине Савезу спортова општине
Инђија–II квартал за 2016. год, у износу од: 15.000,00
дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун у Управи за
трезор Џудо клуба „Безбедност“ Инђија, број рачуна
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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201
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1519/2016-II
Дана: 25. oктобар 2016. године
ИНЂИЈА

202
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1521/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Џудо клуба „Безбедност“ Инђија бр. 4046/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1025/2016-III о измени Решења бр. 4046/2016-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,
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања број 401-1231/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 5.000,00 Џудо клуба „Безбедност“
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/155 трошкови превоза у износу од:         5.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун у Управи за
трезор Џудо клуба „Безбедност“ Инђија, број рачуна
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Економска класификација 424, позиција
52– Специјализоване услуге-Услуге информисањаИнформисање Радио Срему доо одобравају се средства
у износу од 43.000,00 дин. за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број 401-123-1/2016-II.
52/6 – Радио Срем Рума – Инђија у Срему, Срем у
Инђији..........................................................43.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Радио Срема
д.о.о. број 840- 7178763-70.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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203
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1522/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

204
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1523/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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,
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџет општине Инђија за 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања 401-1221/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Клуб дизача тегова и дисциплина снаге
„Камен“ Инђија бр. 40-44/2016-III („Службени лист
општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-1023/2016-III о
измени Решења бр. 40-16/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Економска класификација 424, позиција
52 – Специјализоване услуге-Услуге информисањаИнформисање Радију Фрушка гора д.о.о., одобравају се
средства у износу од 43.000,00 дин. за покриће трошкова
на основу Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања 401-122-1/2016- II.

РЕШЕЊЕ

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио
Фрушка гора д.о.о. број 840-9325763-64.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 30.000,00 дин., Клубу дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија, на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за:

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

- 54/70 трошкови хранарине за октобар 2016.год., у
износу од:			
30.000,00 дин.

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

2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“
Инђија, број рачуна 840-17922763-06.

52/5 - Радио Фрушка гора доо – „Инђија и села“..........
........................................................................43.000,00 дин

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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205
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1524/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

206
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1525/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-27/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 401008/2016-III о измени Решења бр. 40-27/2016-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,
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2016.год. („Сл. лист општине Инђија“ 16/16),
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2016-III („Службени
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1031/2016III о измени решења бр. 40-33/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
опшине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 24.300,00 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 25.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

- 54/126 трошкови котишћења спортске хале, у износу
од:
                 24.300,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број
840-18865763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 54/32 трошкови регистрације клуба и играча, Карате
савезу Војводине у износу од:
25.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија, у Управиза трезор, број
840-18302763-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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207
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1526/2016-II
Дана: 21. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

208
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1530/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. 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, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија–пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 18/15),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.год.
(„Сл. лист општине Инђија 16/16), Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр.
40-33/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16)
и Решења бр. 40-1031/2016-III о измени решења бр. 4033/2016-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,
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања број 401-1231/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Економска класификација 424, позиција
52– Специјализоване услуге-Услуге информисањаИнформисање Радио Срему доо одобравају се средства
у износу од 60.000,00 дин. за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број 401-123-1/2016-II.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 12.100,00 дин. Карате клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/33 трошкови котизације у износу од: 12.100,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате
клуба „Железничар“ Инђија, у Управиза трезор, број
840-18302763-47.

РЕШЕЊЕ

52/6 – Радио Срем Рума –Инђија у Срему, Срем у
Инђији..........................................................60.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Радио Срема
д.о.о. број 840- 7178763-70.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

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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209
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1532/2016-II
Дана: 28. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

210
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1534/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-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,
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања 401-127-1/2016-II и Анекса Уговора о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања
број: 401-127-1/2016,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване
услуге -Услуге културе-Информисање, одобравају
се средства у износу од 135.000,00 дин. за покриће
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката
у области јавног информисања 401-127-1/2016-II и
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области
јавног информисања број: 401-127-1/2016.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 39.900,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:
- 54/52 покриће трошкова котизације у износу од: 		
                 39.900,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

52/7 Радио телевизија Инђија-РТИ-Први уз вас...........
......................................................................135.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио
телевизије Инђија ДОО из Инђије број 840-13461763-13.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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211
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1535/2016-II
Дана: 25. октобар 2016. год.
ИНЂИЈА

212
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1540/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Железничком шаховском клубу „Слога“ Инђија бр. 4023/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1004/2016-III о измени Решења бр. 4023/2016- 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Општинском фудбалском савезу „Инђија“
бр. 40-19/2016-III („Службени лист општине Инђија“
1/16) и Решења бр.40-1002/2016-III о измени Решења бр.
40-19/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.000,00 дин. Железничком
шаховском клубу „Слога“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.000,00 дин., Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/116 покриће трошкова хранарине за октобар 2016.
год. у износу од:
                 35.000,00 дин.

- 54/112 трошкови хранарине за јул и август 2016.год., у
износу од:
        
                 18.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Железничког
шахпвског клуба „Слога“ Инђија у Управи за трезор,
број 840-19546763-25.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Општинског фудбалског савеза „Инђија“, број
рачуна 840-19742763-39.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

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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213
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1542/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

214
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1543/2016-II
Дана: 08. децембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. год. („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16), и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 4055/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1034/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр.
16/16), Oдлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл.
лист општине Инђија“ бр. 22/16) Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр.
40-25/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16)
и Решења бр. 40-1006/2016-III о измени Решења бр. 4025/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 18.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за:

РЕШЕЊЕ

- 54/96 исплату трошкова хранарине за јун 2016. у износу
од: 				
18.000,00 дин.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 4.900,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

- 54/53 покриће трошкова превоза у износу од: 4.900,00
дин.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1544/2016-II
Дана: 08. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1547/2016-II
Дана: 28. октобар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију пројекта удружења
„Завичајно друштво Ђорђе Војновић“ из Инђије број
40-417/2016-II и Анекса уговора о додели средстава за
реализацију пројекта удружења „Завичајно друштво
Ђорђе Војновић“ из Инђије број 40-417-1/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић“ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић“ из Бешке број 40-435-1/2016-II,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција
860– Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 60.000,00
дин. удружењу „Завичајно друштво Ђорђе Војновић“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта удружења „Завичајно друштво
Ђорђе Војновић“ из Инђије број 40-417/2016-II и Анекса
уговора о додели средстава за реализацију пројекта
удружења „Завичајно друштво Ђорђе Војновић“из
Инђије број 40-417-1/2016-II,

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама – Програми и пројекти у области
културе, одобравају се средства у износу од 6.000,00 дин.
куд „Бранко Радичевић“ из Бешке на основу Уговора
о додели средстава за реализацију програма културно
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број
40-435/2016-II и Анекса Уговора о додели средстава за
реализацију програма културно уметничког друштва
„Бранко Радичевић “из Бешке број 40-435-1/2016-II,

53/9 Трошкови припреме за штампу и штампање часоп
иса.........................................................................60.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружењу
„Завичајно друштво Ђорђе Војновић“из Инђије број
840-18834763-85.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

53/73- услуге по уговору............................... 6.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куд „Бранко
Радичевић“ из Бешке број 840-18161763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1549/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1550/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о додели
средстава за реализацију годишњег програма у 2016.
години Клуба Малог фудбала „Индианс-2013“ из Инђије
бр. 40-87/2016-II и Анекса уговора бр. 40/87-1/2016,
Решења o одобрењу годишњег програма и додели
средстава Клубу малог фудбала „Индианс 2013“ бр.
40-48/2016-III и Решења бр. 40-1027/2016-III о измени
решења бр.40-48/2016-III,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 6.684,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:
- 54/53 покриће трошкова превоза у износу од: 6.864,00
дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког
клуба „Младост“ Инђија у Управи за трезор, број
840-18019763-06.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 13.050,00 дин. Клубу малог фудбала „Индианс“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/158 исплату трошкова коришћења хале за септембар
2016.у износу од:
                 13.050,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубу малог
фудбала „Индианс2013“ Инђија у Управи за трезор
840-19218763-57.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1552/2016-II
Дана: 07. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1553/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Стонотениском клубу „Инђија“ бр. 40-17/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр.
40-1000/2016-III о измени Решења бр. 40-17/2016-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,
108/13, 142/14, и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16),
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III о
измени Решења број 40-36/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 16.500,00 дин. Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 9.250,00 дин. Савезу Спортова Општине
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

- 54/ 111 покриће трошкова чланарине у износу од:
16.500,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Стонотениском клубу „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-18835763-92.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

- 54/5 трошкови накнада за превоз за септембар 2016.
год., у износу од:
9.250,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1555/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

222
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1556/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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, 142/14 и 38/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013), Одлуке
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл.
лист општине Инђија“ 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Фудбалског клуба „Дунав“ Нови
Сланкамен бр. 40-38/2016-III („Службени лист општине
Инђијa“ 1/16) и Решења бр. 40-1017/2016-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,
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл.
лист општине Инђија“ 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Фудбалског клуба „Дунав“ Нови
Сланкамен бр. 40-38/2016-III („Службени лист општине
Инђијa“ 1/16) и Решења бр. 40-1017/2016- III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 56.355,63 дин. Фудбалском клубу „Дунав“
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 23.000,00 дин. Фудбалском клубу „Дунав“
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

- 54/135 трошкове чланарине ОФС Инђија за први део
сезоне 2016/2017. год., у износу од:               10.000,00 дин.

- 54/133 трошкова хранарине за септембар 2016. год., у
износу од:
                 23.000,00 дин.

- 54/135 трошкове чланарине Савезу спортова општине
Инђија за IV квартал 2016. год., у износу од: 37.500,00
дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број
840-18163763-44.

- 54/136 трошкове електричне енергије, у износу од:
8.855,63 дин.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број
840-18163763-44.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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: 40-1557/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. године
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1558/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Општинском фудбалском савезу „Инђија“
бр. 40-19/2016-III („Службени лист општине Инђија“
1/16) и Решења бр. 40-1002/2016-III о измени Решења
бр. 40-19/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“ Инђија бр. 4047/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1026/2016-III о измени Решења бр. 4047/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 3.525,84 дин., Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 дин. Бициклистичком
клубу „МТБ дружина“ Инђија, на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/113 трошкови фиксног телефона и интернета за
септембар 2016. год., у износу од:
  3.525,84 дин.

- 54/157 покриће трошкова чланарине Савезу спортова
општине Инђија за III квартал 2016.год., у износу од:
				
15.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Општинског фудбалског савеза „Инђија“, број
рачуна 840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Бициклистичког
клуба „МТБ дружина“ Инђија у Управи за трезор, број
840-19511763-71.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1559/2016-II
Дана: 27. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

226
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1560/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. год. („Службени лист
општине Инђија“ бр. 16/16), и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 4055/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1034/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 4018/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 4018/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 10.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за:
- 54/97 исплату трошкова чланарине ОФС Инђија у
износу од:
                 10.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК
„Полет“ Нови Карловци, у Управи за трезор број
840-19006763-28.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 56.900,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:
- 54/58 покриће трошкова коришћења спортске хале за
септембар 2016. год., у износу од:                  56.900,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1561/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

228
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1562/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 4018/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 4018/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 4018/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 4018/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 19.850,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 36.000,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

- 54/58 покриће трошкова коришћења спортске хале за
август 2016. год., у износу од:
                 19.850,00 дин.

- 54/ 55 покриће трошкова хранарине за септембар 2016.
год., у износу од: 		
36.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

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: 40-1563/2016
Дана: 05. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1565/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора
о додели средстава за реализацију програма украјинског
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије број
40-427/2016-II и Анекса уговора о додели средстава за
реализацију програма украјинског културно уметничког
друштва „Калина“ број 40-427-2/2016-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 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 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта „Четири плус један“ из Инђије,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција 860–
Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра
програма 1201, Програмска активност 0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, Економска
класификација 481,позиција 53 – Дотације невладиним
организацијама– Програми и пројекти у области културе,
одобравају се средства у износу од 40.000,00 дин.
украјинском куд „Калина“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализацију програма украјинског
културно уметничког друштва „Калина “ из Инђије број
40-427/2016-II.
53/38 - израда ношњи..................................40.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
украјинског куд „Калина“ Инђија број 840-7525763-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање
пројекта “Помоћ у кући“ за октобар 2016. године,
одобравају се средства у висини 508.977,92 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2016. 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 45/1, 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
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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231
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1566/2016-II
Дана: 14. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

232
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1568/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. године
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 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта „Четири плус један“ 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 и
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Џудо клуба „Безбедност“ Инђија бр. 4046/2016-III (“Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр.40-1025/2016-III о измени Решења бр. 4046/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање
пројекта “Помоћ у кући“ за септембар 2016. године,
за материјалне трошкове, одобравају се средства у
висини 30.600,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за
2016. 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 45/1,
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
привреду и 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 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 5.000,00 Џудо клуба „Безбедност“
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/155 трошкове превоза у износу од:

5.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун у Управи за
трезор Џудо клуба „Безбедност“ Инђија, број рачуна
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1569/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. године
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1570/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Џудо клуба „Безбедност“ Инђија бр. 4046/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр.40-1025/2016-III о измени Решења бр. 4046/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Џудо клуба „Безбедност“ Инђија бр. 4046/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1025/2016-III о измени Решења бр. 4046/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 6.200,00 Џудо клуба „Безбедност“
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 15.000,00 Џудо клуба „Безбедност“
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

- 54/155 трошкове превоза у износу од:

- 54/154 трошкови чланарине Савезу спортова општине
Инђија – III квартал за 2016. год, у износу од: 15.000,00
дин.

6.200,00 дин.

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

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Џудо клуба
„Безбедност“ Инђија, у Управи за трезор, број рачуна
840-19616763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1571/2016-II
Дана: 13. децембар 2016. год.
ИНЂИЈА

236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1581/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр.
16/16), Oдлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл.
лист општине Инђија“ бр. 22/16), Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Клубу америчког фудбала „Инђија“ бр.
40-24/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16)
и Решења бр. 40-1005/2016-III о измени Решења бр. 4024/2016-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,
108/13, 142/14, и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013)
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл. лист
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16),
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III о
измени Решења број 40-36/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 286.399,63 дин. Савезу Спортова Општине
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 150.000,00 дин. Клубу америчког
фудбала „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
- 54/62 покриће трошкова чланарине Савезу спортова
општине Инђија за 2016. год., у износу од:                  150.000,00
дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба
америчког фудбала „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор,
број 840-19783763-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ

- 54/2 трошкови зарада за октобар 2016. год., у износу
од: 				
286.399,63 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1582/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1585/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр.401019/2016/ III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма у 2016. год. Рукометног клуба „Инђија“ из
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-611/2016,
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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени лист
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2016-III („Службени лист
општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-1032/2016-III о
измени Решења бр.40-52/2016-III, и Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма у 2016.
год. ФК „Хајдук“ Бешка бр. II-40-90/2016 и Анкеса
уговора бр. II-40-90-1/2016,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 218.400,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:
- 54/64 исплату трошкова хранарине за октобар 2016.
год.у износу од: 			
218.400,00 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
привреду и 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 2016. 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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 55.500,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма у 2016. год, за:
- 54/88 исплату трошкова регистрације играча ОФС-у
Инђија за први део сезоне 2016/17 у 2016. год., у износу
од: 				
18.000,00 дин.
- 54/91 исплату трошкова чланарине Савезу спортова
оптшине Инђија за IV квартал у 2016. год., у износу од:
				
37.500,00 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
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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239
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1587/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

240
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1589/2016-II
Дана: 09. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Стонотениском клубу „Инђија“ Инђија бр. 40-17/2016III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења
бр. 40-1000/2016-III о измени Решења бр. 40-17/2016-III,
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 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 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за
реализацију пројекта Удружења оболелих од мултипле
склерозе „Мој Срем“ из Инђије,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 33.000,00 дин. Стонотениском
клубу „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:
- 54/108 покриће трошкова хранарине за новембар 2016.
год., у износу од: 		
33.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун
Стонотениског клуба „Инђија“ у Управи за трезор, број
840-18835763-92.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“
из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде док и
Ви у то верујете“ за материјалне трошкове, одобравају
се средства у висини 15.564,15 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. 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 45/2,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14896763-67.
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.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1590/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. год.
ИНЂИЈА

242
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1592/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 4018/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 4018/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4022/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и
Решења бр. 40-1035/2016-III о измени Решења бр. 4022/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 36.000,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 67.000,00 ФК „Фрушкогорац“
Крчедин, на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за:

- 54/55 покриће трошкова хранарине за октобар 2016.
год., у износу од: 		
36.000,00 дин.

- 54/101 трошкови хранарине за октобар 2016. год.:
				
67.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за
трезор, број 840-19689763-56.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин број 840-19434763-17.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1593/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. године
ИНЂИЈА

244
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1594/2016-II
Дана: 05. децембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени
Решења бр. 40-16/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени
Решења бр. 40-16/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 119.962,00 дин., Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
- 54/9 трошкови хранарине за октобар 2016. год., у
износу од: 			
119.962,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број
рачуна 840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 28.116,00 дин., Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
- 54/9 трошкови хранарине септембар 2016. год., у
износу од: 			
28.116,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број
рачуна 840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и 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: 40-1596/2016-II
Дана: 16. новембар 2016. године
ИНЂИЈА

246
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1597/2016-II
Дана: 14. новембар 2016. 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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени
Решења бр. 40-16/2016-III,
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 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 2016. год. („Сл. лист
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016 год. („Сл. лист општина Срема“,
бр. 16/16) и на основу Решења о додели средстава за
реализацију пројекта Удружења за помоћ особама са
сметњама у развоју „Мој свет“ из Инђије,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу 60.000,00 дин., Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за:
- 54/19 трошкови за спортску опрему 2016. год., у износу
од:
                 60.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број
рачуна 840-19459763-95.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружењу за помоћ особама са сметњама у развоју
„Мој свет“ из Инђије за октобар 2016. године, одобравају
се средства у висини 113.886,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност0003, Подршка социохуманитарним организацијама,
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/6,
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
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Слога“ Марадик бр. 40-51/2016III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења
бр.40-1030/2016-III о измени Решења бр. 40-51/2016-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 и 103/15) 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 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Слога“ Марадик бр. 40-51/2016III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења
бр.40-1030/2016-III о измени Решења бр. 40-51/2016-III,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016. 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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 81.000,00 ФК „Слога“ Марадик,
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за:

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2016.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 54 – Дотације невладиним организацијама–
спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 75.000,00 ФК „Слога“ Марадик,
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за:

- 54/84 трошкови хранарине за октобар 2016. год. у
износу од: 			
81.000,00 дин.

- 54/85 трошкови чланарине Савезу спортова општине
Инђија за II и III квартал 2016. год, у износу од: 75.000,00
дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Фудбалског клуба „Слога“ Марадик, број
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

2. Уплата средстава извршиће се на текући
рачун Фудбалског клуба „Слога“ Марадик, број
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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