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 На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
број 9/13-пречишћен текст и 7/18),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 21. августа 2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 Прибавља се у јавну својину општине Инђија, 
једно специјално возило за уклањање непрописно 
паркираних возила, а у циљу обезбеђења услова за 
обављање комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима.

II
 Средства за јавну набавку специјалног возила 
из тачке I ове Одлуке, обезбеђена су у буџету општине 
Инђија за 2018. годину.

III
 Прибављање специјалног возила из тачке 
I ове Одлуке, извршиће се путем јавне набавке у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник број 124/12, 14/15 и 68/15), а 
услови и спецификација биће дефинисани конкурсном 
документацијом.

IV
 Овлашћује се Председник општине, да у 
складу са Законом о јавним набавкама, донесе Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке специјалног возила, 
и Решењем образује Комисију о спровођењу поступка 
јавне набавке.
 Председник општине ће након спроведеног 
поступка јавне набавке, Општинском већу поднети 
извештај.

V
 О реализацији ове Одлуке стараће се 
Општинска управа општине Инђија.

VI
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-106/2018-III
Дана: 21. августа 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 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 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13 – 
пречишћен текст и 7/18),
 Председник општине Инђија, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. 
ГОДИНУ

I
 Овим решењем образује се Комисија за избор 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета општине Инђија у 2018. години (у даљем 
тексту: Комисија).

II
 Комисију чине три члана, и то:
1. Немања Милојевић, члан,
2. Никола Дошен, члан,
3. Маша Марјановић, члан.
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља лице запослено 
у Општинској управи општине Инђија, Одељењу за 
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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 
из буџета општине Инђија, и донесе одлуку која садржи 
списак изабраних пројеката и износе финансијских 
средстава за реализацију истих у 2018. години.

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.

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

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-183/2018-II
Дана: 02. августа 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 На основу члана 30. став 5., члана 31. став 2. и 
члана 49a. 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), 
a у вези тачке I Обједињеног предлога Комисије за 
доделу средстава у области спорта, број 66-54/2018-III 
од 27. јула 2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 31.јула 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

I
 ОДОБРАВAЈУ СЕ Посебни програми, којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, за рационално и наменско 
коришћење спортских сала и спортских објеката у 
јавној својини Општине, и то спортске сале у Установи 
„Спортски центар“ Инђија, кроз одобравање коришћења 
спортске сале за спортске активности и доделу термина 
за тренирање, тако да се спортским организацијама, 
носиоцима предлога посебних програма, додељују: 
1391 сат тренинга и 446 сати утакмица.
 Рационално и наменско коришћење за спортске 
активности и додела термина за тренирање и одржавање 
утакмица спортским организацијама, у спортској сали 
Установе „Спортски центар“ Инђија, финансирају се 
из буџета Општине Инђија за 2018. годину, у износу 
средстава од 5.985.700,00 динара, која ће се одобравати 
Установи „Спортски центар“ Инђија, на основу 
приложених прегледа реализације коришћења термина 
од стране спортских организација.
 Термини из става 2. ове тачке додељују се 
следећим организација у области спорта – носиоцима 
програма:
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II
 На основу одобрених Посебних програма из 
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија 
донеће појединачна решења о одобрењу посебних 
програма, са утврђеним бројем термина у сатима, за 
тренинге и за утакмице, ради њихове реализације у 
2018. години. 
 Појединачна решења су коначна и против њих 
се може водити управни спор. 
 

III
 Овлашћује се Председник општине Инђија да, 
као председник Општинског већа, потпише појединачна 
решења из тачке II овог Решења.

IV
 Са подносиоцем одобреног програма, спортском 
организацијом, Председник општине у име Општине 
закључује уговор о реализовању програма.

V
 Председник општине у име Општине закључује 
уговор са Установом „Спортски центар“ Инђија, као 
установом која управља спортским објектом у јавној 
својини Општине, ради реализације средстава из тачке 
I овог решења.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 66-55/2018-III
Дaтум: 31. јул 2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. години, 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР 
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 103 сата, и то: 43 сати за 
одржавање тренинга и 60 сати за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 416.100,00 динара 
(словима: четиристотинешеснаестхиљадастодинара).
 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 из тачке I 
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 
26/16) и 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).

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: 66-57/2018-III
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од  31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 из тачке I овог Решења, 
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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).

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: 66-56/2018-III
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. години, 
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 26 сати, и то: 22 сата за 
одржавање тренинга и 4 сата за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 79.400,00 динара 

(словима: седамдесетдеветхиљадачетиристодинара).
 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 из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) 
и 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).

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: 66-58/2018-III 
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 83 сатa, и то: 75 сати за 
одржавање тренинга и 8 сати за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 242.500,00 динара 
(словима: двесточетрдесетдвехиљадепетстодинара).
 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 Карате клубом 
„Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Посебног програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) 
и 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).

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: 66-59/2018-III 
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 60 сати за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 300.000,00 динара 
(словима: тристохиљададинара).
 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 из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
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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).

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: 66-60/2018-III 
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 374 сата, и то: 311 сати за 
одржавање тренинга и 63 сата за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 1.154.700,00 
динара (словима: милионстопедесетчетирихиљадеседа

мстодинара).
 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 из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) 
и 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).

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: 66-61/2018-III 
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 383 сата, и то: 298 сати за 
одржавање тренинга и 85 сати за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 1.229.600,00 
динара (словима: милиондвестодвадесетдеветхиљадаш
естодинара).
 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 из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) 
и 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).

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: 66-62/2018-III
Дана: 31.07.2018. 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 289 сати, и то: 235 сати за 
одржавање тренинга и 54 сата за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 904.500,00 динара 
(словима: деветсточетирихиљадепетстодинара).
 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 из тачке I овог Решења, којим ће 
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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).

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: 66-63/2018-III
Дана: 31.07.2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 900
 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 286 сати, и то: 235 сати за 
одржавање тренинга и 51 сат за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 889.500,00 динара 

(словима: осамстоосамдесетдеветхиљадапетстодинара).
 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 из тачке I 
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 
26/16) и 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).

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: 66-64/2018-III
Дана: 31.07.2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 901
 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), а у 
вези тачке I Решења Oпштинског већа о одобравању 
посебних програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години, број 66-55/2018-III од 31. јула 
2018. године,
 Општинско веће општине Инђија, дана 31. јула 
2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Посебан програм и утврђује 
број термина за реализацију истог у 2018. 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 197 сати, и то: 152 сата за 
одржавање тренинга и 45 сати за одржавање утакмица, 
што у финансијској вредности износи 635.400,00 динара 
(словима: шестотридесетпетхиљадачетиристодинара).
 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 из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) 
и 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).

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: 66-65/2018-III
Дана: 31.07.2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

 902
 На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13 - пречишћен текст и 7/18) и 
члана 38. 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 oпштине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17),
 Општинско веће општине Инђија, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Савеза за школски спорт ИН, 
којим се тражи одобрење за измену у погледу одобрених 
средстава за реализацију програма овог савеза, с обзиром 
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да 
варијација између предметних трошкова прелази 10% 
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте 
трошка. 

II
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-1065-1/2018-III
Дана: 09. августа 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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 903
 На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13 - пречишћен текст и 7/18) и 
члана 38. 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 oпштине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17),
 Општинско веће општине Инђија, доноси

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се захтев Фудбалског клуба „Инђија“ 
из Инђије којим се тражи одобрење за измену у погледу 
одобрених средстава за реализацију програма овог 
клуба, с обзиром да исти захтев не угрожава основни циљ 
програма, а да варијација између предметних трошкова 
прелази 10% од првобитно одобрених средстава у 
оквиру сваке врсте трошка.

II
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
OПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-1173-1/2018-III
Дана: 09. августа 2018. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

904
 На основу члана 62. став 5., 6., и 7. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, 
број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009 и 112/2015) члана 
3. став 1. Одлуке о скидања усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини које је предмет коришћења 
без правног основа на територији општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 12/2016),
 Председник општине доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ СКИДАЊА УСЕВА НА 
ПАРЦЕЛАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

КОЈЕ СУ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 
ОБРАДИЛА НН ЛИЦА

и расписује
ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТА 
И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОДА 2018. 

ГОДИНЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА 
ПИСАНИХ ПОНУДА

 Расписује се оглас за прикупљање писаних 
понуда за продају усева меркантилног сунцокрета и 
меркантилног кукуруза рода 2018. године, засејаног 
на парцелама у државној својини које су без правног 
основа обрадила НН лица, утврђених Записником о 
инспекцијском надзору републичког пољопривредног 
инспектора број 320-13-3591/2018-04 од 20.06.2018. 
године и број 320-13- 5506/2018-04 од 30.08.2018. 
године.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

 Предмет продајe је меркантилни сунцокрет и 
меркантилни кукуруз рода 2018. године.
 Усеви који су предмет продаје су засејани на 
пољопривредном земљишту у власништву Републике 
Србије у К.О. Марадик, К.О. Бешка и КО Крчедин, на 
катастарским парцелама како следи у табели испод:
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 Процењени принос меркантилног сунцокретаје 
из 3500 кг/ха.

 Процењени принос меркантилног кукуруза 
(сувог зрна) је 8000 кг/ха.

 Укупна количина понуђених усева продаје се 
„на зелено“ у виђеном стању без права на рекламацију.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ОГЛАС

 Право учешћа у јавном надметању по овом 
огласу имају сва правна и физичка лица уписана у 
регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у 
активном статусу.

 Понуде се дају за целокупну количину/
површину усева, исказана кроз јединичну цену по ха за 
сваки усев, на обрасцу „прилог 2 огласа: Понуда“.

 Понуда се даје у ценама без ПДВ. Купац је у 
обавези да износ обрачунатог ПДВ плати по коначном 
рачуну за преузету робу.

ДЕПОЗИТ

 За учешће на јавном надметању за продају 
усева понуђачи су дужни да уплате депозит у износу од 
100.000,00 динара.

 Депозит се уплаћује на рачун Општина Инђија-
рачун за уплату средстава остварених продајом усева 
скинутих са пољопривредног земљишта у државној 
својини обрађеног без правног основа, број: 840-
1078804-24 позив на број 44 212, сврха уплате: уплата 
депозита за јавно надметање.

ПРЕГЛЕД УСЕВА

 Заинтересована лица могу извршити увид 
у усеве који су предмет продаје 07.09.2018. године 
у присуству геометра од 8,00-14,00 часова на горе 
наведеним парцелама. Заинтересовани понуђачи су 
дужни да се пријаве за излазак на терен најкасније 1 дан 
пре рока одређеног за увид.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
НА ОГЛАС

1. Формулар за пријављивање (попуњен у целости и 
потписан на обрасцу „прилог 1 огласа: Пријава“);
2. Копија извода из привредног регистра (за правна 
лица) или очитана лична карта за личне карте са чипом 
(за физичка лица);
3. Потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава;
4. Доказ о уплати депозита (оверена уплатница/извод са 
уплатног рачуна);
5. Понуда (на обрасцу „прилог 2 огласа: Понуда“, даје 
се за сваки усев понаособ, цена изражена у динарима по 
једном хектару усева);

 Пријава на оглас се подноси у затвореној 
коверти на којој мора да пише:

 На предњој страни:
• Адреса: Општина Инђија, улица Цара Душана бр. 1
• Комисији за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини
• Уписати назнаку: ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• -Понуда по огласу за продају меркантилног сунцокрета 
и меркантилног кукуруза рода 2018. године-
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 На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се 
прописана документација.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за достављање понуда је до 14.00 сати, дана 
10.09.2018. године.

 Благовременим ће се сматрати све пријаве које 
стигну у писарницу Oпштинске управе општине Инђија 
до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 Јавно отварање понуда ће се одржати у 
присуству свих понуђача дана 11.09.2018. године, са 
почетком у 11.00 часова, у сали 1/I Општине Инђија, 
Цара Душана 1.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Најповољнијом понудом сматраће се понуда 
са највишом понуђеном купопродајном ценом усева по 
1 ха.
 У случају да два или више понуђача поднесу 
исте понуде, предност ће имати понуђач који је први 
доставио понуду.
 У случају да изабрани понуђач одустане од 
понуде, односно не закључи уговор о купопродаји робе у 
остављеном року, сматраће се да је одустао од куповине 
усева и нема право на повраћај депозита, а најповољнијим 
понуђачем се сматра следећи најповољнија понуда.
 Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 Са најповољнијим понуђачем Председник 
општине ће на основу Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, закључити уговор о продаји меркантилног 
сунцокрета и меркантилног кукуруза рода 2018. године 
у року од три дана од дана доношења Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 Купац је дужан да уговорену купопродајну цену 
плати у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Уговором ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Све потребне информације у вези предмета 

огласа, као и пријављивање за обилазак катастрских 
парцела могу се извршити у Агенцији за економски 
развој општине Инђија, Цара Душана број 1, или на 
телефон 022 56 13 22, локал 121, контакт особа Лазар 
Горјановић.
 Ову одлуку објавити у службеном гласилу 
јединице локалне самоуправе „Службени лист 
општине Инђија“, локалном листу „Сремске новине“, 
на огласној табли Општинске управе Инђија и месним 
канцеларијама, и на веб страни www.indjija.net, с тим 
што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана 
објављивања у службеном гласилу јединице локалне 
самоуправе „Службени лист општине Инђија“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-376/2018-II
Дана: 05.09.2018. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дипл. правник Владимир Гак, с.р.

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

905
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-947/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
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удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма број 40-49/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/16 трошкове исхране за време припрема и такмичења 
за јул 2018. годинe, у износу од: 189.000,00 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

906
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-954/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-49/2018-II, 

одобравају се средства за:

- 55/13 трошкови путовања (превоз) за друга лица која 
непосредно учествују у реализацији програма за јун 
2018. године, у износу од: 5.197,00 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

907
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-955/2018-II
Дана: 02. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 66-9/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-49/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/24 трошкове зарада лица запослених на реализацији 
програма за јун 2018. године, у износу од: 375.168,41 
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динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

908
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-960/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлукe о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-77/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/165 - трошкове чланарине надлежним гранским 
спортским савезима, у износу од: 15.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18302763-47.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

909
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-961/2018-II
Дана: 17.07.2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлукe о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-77/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/158 - трошкове куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 296.573,80 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

910
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-962/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлукe о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Карате клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 66-32/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-77/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/170 - трошкове регистрације клуба и играча, у 
износу од: 30.000,00 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

911
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-965/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стонотениски клуб „Инђија“ 
Инђија бр. 66-37/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Стонотениском 
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-99/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/223 - трошкове куповине спортске опреме и 
реквизита, у износу од: 19.320,00 динара.

- 55/224 - трошкове куповине остале основне опреме, у 
износу од: 84.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор, број 
840-18835763-92.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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912
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-968/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-13/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-98/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/194 - трошкове котизације Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од: 75.000,00 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

913
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-971/2018-II
Дана: 02. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 , 
68/15, 103/16, 99/16 и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, 
бр. 9/13) и чл. 4. 9. и 12. Одлуке о буџета општине 
Инђија за 2018. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 07/18) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 12/18)
 Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. год., Раздео 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност 0009 – Текућа 
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 40 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 1.138.260,00 
дин. у оквиру Раздела 4, Програма 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, на позицији 77; економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – на 
Функцји 130 – Опште услуге, за адаптацију зграде месне 
заједнице у Сланкаменачким Виноградима за потребе 
здравствене амбуланте – канцеларије Дома здравља.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 4, Програма 0602 – Опште услуге локалне 
самоуправе, на позицији 77; економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти – на Функцји 130 – 
Опште услуге, за адаптацију зграде месне заједнице у 
Сланкаменачким Виноградима за потребе здравствене 
амбуланте – канцеларије Дома здравља.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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914
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-974/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково бр. 66-42/2018-III („Службени лист 
општине Инђија “ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-81/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/74 трошкове исхране за време припрема и такмичења 
за јул 2018. године, у износу од: 90.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор, број 
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

915
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-975/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018 год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Одбојкашком клубу „Инђија“ 
Инђија бр. 66-14/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Одбојкашком клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-96/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/175 трошкове исхране за месец јул 2018. године, у 
износу од: 133.000,00 динaра.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ у Управи за трезор, број 
840-22730763-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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916
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-976/2018-II
Дана: 11. Јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,99/16 
и 113/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. 
год. („Сл. лист општина Инђија“, бр. 7/18 и 12/18) и на 
основу Уговора о финансирању реализовања програма-
пројекта од јавног интереса за општину Инђија за 2018. 
годину, бр. 40-936/2018-II од 22.06.2018. године,
 Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу Међуопштинска организација слепих 
и слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије за 
финансирање пројекта „Социјално-економска заштита 
слепих, укључивање у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ за измирење расхода за месеце мај и 
јун/2018., одобравају се средства у висини 159.810,48 
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2018. годину и 
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. 
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Програм – 0901, Програмска активност - 0001, Подршка 
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Позиција 42, Економска класификација - 
481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације.

42/2/1 Tрошкови зарада лица ангажованих на 
реализацији пројекта – 156.110,48 динара
42/2/2 Трошкови превоза – 3.700,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

917
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-978/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија бр. 66-47/2018-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
брoj 40-69/2018-II, за:

- 55/244 трошкове исхране за време припрема и 
такмичења за јул 2018. године, у износу од: 9.500,00 
динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Oпштинском 
фудбалском савезу „Инђија“ у Управи за трезор, број 
840-19742763-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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918
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-982/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију превоза спортиста у 2018. год. 
Савезу спортова општине Инђија бр. 66-10/2018-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 57 – Дотације невладиним организацијама – 
превоз спортиста, Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма брoj 40-50/2018-II, за:

- 57 превоз спортиста, у износу од: 175.599,60 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

919
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-984/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен текст и 
7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија бр. 66-27/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-79/2018-II, 
одобравају се средстства за:

- 55/95 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од: 10.500,00 динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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920
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-985/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/13– пречишћен текст и 
7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Слога“ 
Марадик бр. 66-29/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-68/2018-II, 
за:

- 55/87 трошкове исхране за време припрема и такмичења 
за јул 2018. године, у износу од: 66.250,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик у Управи за трезор, број 
840-19864763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

921
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-986/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба 
„Инђија“ Инђија бр. 66-11/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, ФК „Инђија“ на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма брoj 40-51/2018-II, одобравају се 
средства за:

- 55/4 - трошкови исхране за време припрема и такмичења 
за јун 2018. године, у износу од: 844.036,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“ 
Инђија у Управи за трезор, број 840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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922
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-987/2018-II
Дана: 03. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13 и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба 
„Инђија“ Инђија бр. 66-11/2018-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, ФК „Инђија“ на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма брoj 40-51/2018-II, одобравају се 
средства за:

- 55/7 - трошкови зарада лица запослених на реализацији 
програма за мај 2018. године, у износу од: 223.266,60 
динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Инђија“ 
Инђија у Управи за трезор, број 840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

923
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-990/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Фудбалском клубу „Љуково“ 
Љуково бр. 66-42/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-81/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/78 трошкове котизације Савезу спортова општине 
Инђија, у износу од: 112.500,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор, број 
840-19171763-19.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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924
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-996/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2018. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
30/17), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2018. год. („Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 
и 12/18) и Решења о одобравању Годишњег програма 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 66-
16/2018-III („Службени лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Кошаркашком клубу 
„ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма брoj 40-82/2018-II, за:

- 55/102 - трошкове финансијских услуга, у износу од: 
5.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија у Управи 
за трезор, број 840-21626763-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

925
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-998/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Стонотениски клуб „Инђија“ 
Инђија бр. 66-37/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Стонотениском 
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма брoj 40-
99/2018-II, одобравају се средства за:

- 55/225 - трошкове котизације за учешће на такмичењу, 
у износу од: 25.000,00 динара.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор, број 
840-18835763-92.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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926
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1007/2018-II
Дана: 31. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-13/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-98/2018-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-554/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/189 - трошкове финансијских услуга (банкарске, 
књиговодствене, услуге нотара), у износу од: 5.000,00 
динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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

927
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1008/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 66-13/2018-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-98/2018-II и Анекса 1 Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-554/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/189 - трошкове финансијских услуга (банкарске, 
књиговодствене, услуге нотара), у износу од: 5.000,00 
динара.

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

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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928
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1010/2018-II
Дана: 17. јул 2018. год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–пречишћен 
текст и 7/18), Одлуке о буџету општине Инђија за 2018. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2018. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 7/18 и 12/18) и 
Решења о одобравању Годишњег програма и утврђивања 
средстава за реализацију Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија бр. 66-12/2018-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 2/18),
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2018. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2018. 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 55 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Рукометном клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма брoj 40-94/2018-II, 
одобравају се средства за:

- 55/68 трошкове котизације за учешће на такмичењу, у 
износу од: 10.000,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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