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На основу члана 46.став 4. Закона о локалним
изборима (Службени гласник РС“, бр.29/2007, 34/2010 –
одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 ) и члана 40. став
1. тачка 42. Статута Општине Инђија („Службени лист
општина Инђија“ број: 5/2019),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној 04. марта 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Утврђује се да је дана 04.03.2020. године, због
подношења оверене писмене оставке,престао мандат
одборнику у Скупштини Општине Инђија Петру
Филиповићу - са листе „Петар Филиповић - Зато што
волим Инђију “.
Утврђује се да је дана 04.03.2020. године, због
подношења оверене писмене оставке, престао мандат
одборнику у Скупштини Општине Инђија Милораду
Ступару - са листе „Петар Филиповић - Зато што волим
Инђију “.
Утврђује се да је дана 04.03.2020. године, због
подношења оверене писмене оставке,престао мандат
одборнику у Скупштини Општине Инђија Зорану Адаму са листе „Петар Филиповић - Зато што волим Инђију“ .
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
Општине Инђија“.
Образложење
Петар Филиповић, Милорад Ступар и Зоран
Адам, одборници Скупштине Општине Инђија су
дана 28.02.2020. године поднели Скупштини Општине
Инђија, н/р председнику, писмене оставке које су
оверене од стране јавног бележника, под бројем: УОПIV: 1682-2020 дана 28.02.2020. године, УОП- III: 9722020 дана 28.02.2020. године и УОП- IV: 1683-2020 дана
28.02.2020. године.
Законом о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр.29/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011,
12/2020 и 16/2020 ), чланом 46.став 2. прописано је,
између осталог, да одборник може поднети оставку
између две седнице и то у форми оверене писмене

Цена примерка:
Годишња претплата:

изјаве, а чланом 47. истог закона да одборник лично
подноси оставку оверену код органа надлежног за оверу
потписа, председнику скупштине, у року од три дана од
дана овере.
Како су предметне писмене оставке одборника
Петра Филиповића, Милорада Ступара и Зорана Адама
оверене од стране јавног бележника дана 28.02.2020.
године, а Скупштини општине Инђија н/р председнику,
поднете дана 28.02.2020. године, то је, сагласно члану
46.став 4. наведеног закона, којом одредбом је прописано
да је скупштина дужна да о поднетој оставци између две
седнице, одлучи на првој наредној седници, Скупштина
Општине Инђија донела Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се
уложити жалба Управном суду , у року од 48 часова од
дана доношења истог.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-28/2020-I
Дана: 04. марта 2020. године
Инђија

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години,

Број 6, страна број 243

Службени лист општине Инђија

УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из
Инђије, са матичним бројем: 28824980.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 37,5 сати, и то: 29,5 сати
за одржавање тренинга и 8 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 119.650,00 динара
(словима: стодеветнаестхиљадашестопедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Удружењем
женског фудбала „Инђија“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-57/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

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

Среда 04. март 2020.
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години КЛУБУ
МАЛОГ ФУДБАЛА „ИНДИАНС-2013“ из Инђије, са
матичним бројем: 2879705.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 36 сати, и то: 20 сати за
одржавање тренинга и 16 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 134.000,00 динара
(словима: стотридесетчетирихиљадединара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Клубом малог
фудбала „Индианс-2013“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.

Број 6, страна број 244

Службени лист општине Инђија

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-58/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ИН из Инђије, са
матичним бројем: 28799543.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 100 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 500.000,00 динара
(словима: петстохиљададинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Савезом за школски
спорт ИН из Инђије закључити уговор о реализовању
Посебног програма како је утврђено тачком 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

Среда 04. март 2020.

интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члану 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-59/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
КАРАТЕ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ из Инђије, са
матичним бројем: 08140472.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 95 сати, и то: 75 сати за
одржавање тренинга и 20 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 302.500,00 динара
(словима: тристодвехиљадепетстодинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских

Број 6, страна број 245

Службени лист општине Инђија

објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-60/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР

Среда 04. март 2020.

БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем: 28813775.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 125 сати, и то: 55 сати за
одржавање тренинга и 70 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 498.500,00 динара
(словима:четиристодеведесетосамхиљадапетстодинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом „Железничар Стар Баскет“ из Инђије закључити
уговор о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-61/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „МЛАДОСТ 1979“ из Инђије,
са матичним бројем: 08130647.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 120 сати, и то: 80 сати за
одржавање тренинга и 40 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 416.000,00 динара
(словима: четиристошеснаестхиљададинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Младост 1979“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.

Среда 04. март 2020.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-62/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
ЖЕНСКОМ РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“
из Инђије, са матичним бројем: 28795203.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 448,5 сати, и то: 404,5 сати за
одржавање тренинга и 44 сата за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.312.150,00
динара (словима: једанмилионтристодванаестхиљадаст
опедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Женским рукометним
клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком II овог Решења, којим ће бити регулисана права
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и обавезе уговорних страна у свему како је прописано
у члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 16/13 и 26/16) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-63/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Среда 04. март 2020.

Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Рукометним клубом
„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању
Посебног програма како је утврђено тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

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

IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је

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

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „ИНЂИЈА“ из Инђије, са
матичним бројем: 08147906.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 273,5 сати, и то: 233,5 сати за
одржавање тренинга и 40 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 830.450,00 динара
(словима: осамстотридесетхиљадачетиристопедесетдин
ара).

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-64/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
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број термина за реализацију истог у 2020. години
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ЖЕЛЕЗНИЧАР из Инђије,
са матичним бројем: 08140022.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски
центар“ у Инђији, од укупно 454 сата, и то: 374 сата за
одржавање тренинга и 80 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.409.800,00
динара (словима: једанмилиончетиристодеветхиљадаос
амстодинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом Железничар из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-65/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. и члана 49а.
став 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18),
а у вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању
посебних програма спортских организација којима
се задовољава општи интерес у области спорта на
територији општине Инђија у 2020. години, број 6656/2020-III од 25. фебруара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 25.
фебруара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује
број термина за реализацију истог у 2020. години
ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ИНЂИЈА“ из Инђије, са
матичним бројем: 08630976.
II
Спортској организацији из тачке I овог Решења
УТВРЂУЈЕ СЕ број термина за рационално и наменско
коришћење спортске сале у Установи „Спортски центар“
у Инђији, од укупно 446,5 сати, и то: 328,5 сати за
одржавање тренинга и 118 сати за одржавање утакмица,
што у финансијској вредности износи 1.476.950,00
динара (словима: једанмилиончетиристоседамдесетшес
тхиљададеветстопедесетдинара).
Одобрени посебни програм спроводи се у
области потреба и интереса грађана у складу са чл.
137. став 1. тачка 15) Закона о спорту - рационално и
наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник јединица
локалне самоуправе и спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
III
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Инђија“ из Инђије закључити уговор о
реализовању Посебног програма како је утврђено
тачком 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) и члану 32. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и
11/18).
IV
Ово Решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
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V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.

из буџета општине Инђија, и донесе одлуку која садржи
списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава за реализацију истих у 2020. години.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

IV
Чланови Комисије за свој рад примају накнаду,
у складу са законом, у нето износу од 5.000,00 динара
(словима: петхиљададинара) по одржаној седници.

Број: 66-66/2020-III
Дана: 25.02.2020. године
Инђија

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
234
На основу члана 76. став 4. и 8. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 исправка), члана 7. став 6. Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и
112/17) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
дана 24. фебруара 2020. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим решењем образује се Комисија за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета општине Инђија у 2020. години (у даљем
тексту: Комисија).
II
Комисију чине три члана, и то:
1. Немања Милојевић, члан,
2. Данило Петровић, члан
3. Олгица Кривошија, члан.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља лице запослено
у Општинској управи општине Инђија, Одељењу за
друштвене делатности.
III
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а по
завршетку Јавног конкурса, спроведе поступак избора
пројеката који ће се финансирати или суфинансирати

V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-22/2020-II
Дана: 24.02.2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 7. став 1. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 8/2018), и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/2019), дана 24. фебруара 2020. године,
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА
I
Овим решењем образује се Комисија за доделу
средстава из буџета општине Инђија удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисија се образује у саставу:
1. Драгана Радиновић, председник,
2. Никола Бандулаја, члан,
3. Никола Дошен, члан.
Након доношења овог решења председник и
чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметном конкурсу нису у сукобу интереса.
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног конкурса за доделу средстава удружењима, за
реализовање програма од јавног интереса за општину
Инђија у 2020. години, и то:
да размотри приспеле пријаве на јавни конкурс;
изврши бодовање сваког програма по јавном конкурсу
применом критеријума из члана 10. Правилника о
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поступку и критеријумима за доделу средстава из
буџета општине Инђија удружењима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија;
утврди прелиминарну листу вредновања и рангирања
пријављених предлога програма и исту објави на
званичној интернет страници општине Инђија и
огласној табли општине Инђија; да изради Извештај о
спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о
свим поднетим пријавама, коначну листу са бодовима
предложених програма и Предлог одлуке о избору
програма који ће се финансирати или суфинансирати
из буџета општине Инђија и исти достави Општинском
већу општине Инђија.
IV
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Инђија Одељење за друштвене делатности.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-21/2020-II
Дана: 24.02.2020. године
Инђија

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