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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 111-1/2019-III
Дана: 20. септембар 2019. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 95. Став 1. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17 –
др. закон и 95/18), члана 79. став 2. и став 5 . Статута
Општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, број 5/19)
и члана 27. став 1. Одлуке о организације Општинске
управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“,
број 23/17),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана, 20. септембра 2019. године
РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У II ГРУПИ
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Расписује се Јавни конкурс за попуњавање
положаја у II групи Заменика Начелника Општинске
управе, на пет година.
II
Јавни конкурс из тачке 1. Овог Решења се
расписује у складу са условима утврђеним чланом 54.
и чланом 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18), чланом 78. и чланом 79. став 5. Статута
Општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, број
5/19) и одредбама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“, број 3/19, 12/19 и 14/19).
III
Јавни конкурс за попуњавање положаја у II
групи Заменика Начелника Општинске управе општине
Инђија оглашава Општинско веће општине Инђија.

Цена примерка:
Годишња претплата:

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
------------------------1205
На основу члана 95. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број
21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став
2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 95/2016) и члана 79. став 2. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 5/19),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА,
OГЛАШАВА:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I. Орган у коме се положај попуњава:
Општинска управа општине Инђија, ул. Цара
Душана бр. 1, Инђија.
II. Положај који се попуњава:
Заменик начелника Општинске управе општине
Инђија - положај у II групи, број службеника на
положају - 1.
Опис послова: замењује начелника Општинске
управе у случају његове одсутности или спречености
да обавља своју дужност; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе, по налогу начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
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искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата, које се проверавају у изборном поступку
и начин њихове провере:
- Стручна оспособљеност за рад на положају - увидом
у податке из пријаве и непосредно кроз разговор са
кандидатима.
- Вештина комуникације – непосредно кроз разговор са
кандидатима.
- организационе способности и вештина руковођења –
увидом у податке из пријаве и разговором,
- познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет) - практичним радом на рачунару или увидом
у доказ о познавању рада на рачунару.
У изборном поступку проверава се: - познавање
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016–др. закон и 47/18); Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр 18/2016 и 95/18- аутентично тумачење); - Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14,
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18),
непосредно, кроз разговор са кандидатима.
III. Општи услови за рад: да је учесник конкурса
пунолетан, да је држављанин Републике Србије; да није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци; да му није раније престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа.
IV. Место рада: Инђија, ул. Цара Душана бр. 1.
V. Трајање рада на положају: Рад на положају траје
пет година.
VI. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок
за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном
конкурсу у дневним новинама „Дневник“.
VII. Садржина пријаве на јавни конкурс: име и
презиме кандидата; датум и место рођења; адреса
становања; контакт телефон; по могућности mail
адреса; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс као и назив послодавца код кога је радио;
подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама
за обављање рада на положају уколико их поседује
(руковођење, комуникација и сл.). Пријава мора бити
својеручно потписана.
VIII. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- фотокопија или очитана лична карта;

- попуњена изјава у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега;
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама ( „Сл. гласник РС;
број 20/09, 145/14 и 47/18);
- оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми;
- уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (лица са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном
државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту);
- доказ о најмање пет година радног искуства у струци (
потврде, решења и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци);
- уверење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, надлежне полицијске управе, да кандидат није
правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци ( издато након објављивања јавног
конкурса);
- исправе (потврде или уверења ) којим кандидат
доказује да му раније радни однос није престајао у
државном органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа (достављају само они
кандидати који су радили у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе).
Докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији, која је оверена код јавног бележника (
изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама
односно општинским управама као поверени послови).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, надлежне
полицијске управе да учесник конкурса није
правоснажно осуђиван.
Одредбама члана 9. и 103. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр
18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикасније и
бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат уз остале доказе,
достави потписану изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности - да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће кандидат то
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учинити сам. Наведена изјава се може преузети на
интернет презентацији општине Инђија: www.indjija.net
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
IX. Телефон и име особе задужене за давање додатних
обавештења о јавном конкурсу: Гордана Боснић,
телефон 022/561-322, локал 146. Обавештења о јавном
конкурсу могу се добити сваког радног дана у времену
од 10-14 часова.
X. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинско
веће општине Инђија, ул Цара Душана бр. 1. 22320
Инђија „За Конкурсну комисију – Пријава на јавни
конкурс за попуњавање положаја Заменика начелника
Општинске управе - не отварај“ препоручено поштом
или непосредно преко писарнице Општинске управе
општине Инђија.
XI. Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс се
објављује на интернет презентацији општине Инђија:
www.indjija.net, а обавештење о јавном конкурсу и
адреса интернет презентације на којој је исти објављен,
оглашава се у дневним новинама „Дневник“.
По истеку рока за подношење пријава на јавни
конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни
поступак спроводи се само међу оним кандидатима који
испуњавају оглашене услове за рад на положају који се
попуњава.
О времену и месту одржавања усмене провере
стручне оспособљености,знања и вештине кандидата,
кандидати ће бити писмено обавештени.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које
кандидати нису приложили све потребне доказе у
оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа, биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског
пола.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 111-1-1/2019-III
Дана: 20. септембра 2019. године
Инђија
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-158/2019-III
Дана: 20. септембра 2019. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 95. став 2 и члана 96. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.
21/2016, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 79.став
3 Статута Општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“
број 5/19), члана 26. став 3. и члана 27. став 2 Одлуке
о организацацији Општинске управе општине Инђија
(„Сл. лист општине Инђија“ број 23/17),
Општинско веће општине Инђија, донело је
дана 20. септембра 2019. године
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА
1. Образује се Конкурсна комисија за спровођење Јавног
конкрса за попуњавање положаја у групи II Заменика
Начелника Општинске управе општине Инђија у саставу
од три члана.
2. У Комисију из тачке 1. овог Решења именују се:
- Драгана Степановић, дипл. правник, Секретар
Скупштине општине Инђија, за члана
- Зорица Ракар, дипл. правник, Послови нормативе, за
члана
- Гордана Боснић,дипл. правник, Послови управљање
људским ресурсима, за члана
Чланови Конкурсне Комисије бирају већином
гласова Председника Конкурсне Комисије.
3. Задатак Конкурсне комисије из тачке 1. овог Решења
је да пре расписивања Јавног конкурса утврди Мерила
за избор кандидата, да по истеку рока за подношење
пријава на јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве
и поднете доказе, те састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак, провери стручне
оспособљености, знања и вештине кандидата, сачини
листу за избор и записникe о предузетим радњама о току
изборног поступка, те исте достави на даљу надлежност
Општинском већу општине Инђија.
4. Стручне и административне послове за Конкурсну
комисију из тачке 1. овог Решења, обавља Одељење за
општу управу.
5. Решење доставити именованима из тачке 1. овог
Решења.
6. Решење објавити у Службеном листу општине Инђија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Председавајући,
заменик Председника општине
Драгана Радиновић, с.р.
-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1207
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-13-12/2019-II
Дана: 18.09.2019. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 51. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општинe Инђија“, број 5/2019),
на предлог начелника Општинске управе општине
Инђија,
Председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Врши се измена и допуна Плана јавних набавки
Општине Инђија и Општинске управе општине Инђија
за 2019. годину и то:
У поглављу „УСЛУГА“:
Мења се процењена вредност јавне набавке и
врста поступка у редном броју 1.2.34 и сада гласи:
„1.2.34 Израда техничке документације главног
пројекта за наводњавање (Нови Сланкамен, Стари
Сланкамен), процењена вредност 32.250.000,00 без
ПДВ-а, позиција 179 конто 424000, отворени поступак.“
Брише се јавна набавка мале вредности под
редним бројем 1.2.45.
У поглављу „РАДОВИ“:
У редном броју 1.3.26 мења се предмет и
процењена вредност јавне набавке и сада гласи:
„1.3.26 Уређење ужег дела центра насеља
Крчедин, процењена вредност 8.709.670,51 динара без
ПДВ-а, позиција 212 конто 511331“.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Измене и допуне Плана јавних набавки Општине
Инђија и Општинске управе општине Инђија за
2019. годину објавити на Порталу јавних набавки и у
службеном листу Општине Инђија у року од 10 дана од
дана доношења Одлуке.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

1208
На основу члана 3. став 1. тачка 13. Уредбе о
садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних
пројеката („Службени Гласник РС“ број 63/2017) и члана
56.став 1. тачка 15. Статута општине Инђија („Службени
гласник РС“ број 5/19),
Председник општине Инђија, дана 06.09.2019.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦE ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА
I
Образује се Јединица за управљање капиталним
пројектима.
II
Јединица за управљање капиталним пројектима
има Председника и четири члана.
III
У Јединицу за управљање капиталним
пројектима именују се:
1. за председника: Тијана Дошен, дипломирани
саобраћајни инжењер,
2. за члана: Надежда Маринковић, дипломирани
економиста,
3. за члана: Маша Марјановић, дипломирани правник
4. за члана: Јелена Зораја, економиста и
5. за члана: Свјетлана Павловић, дипломирани правник.
IV
Задатак Јединице за управљање капиталним
пројектима је да:
- обавља планирање, организовање, контролу,
руковођење капиталним пројектима и извештавање
током пројектног циклуса до завршетка инвестиционе
фазе и то до 23. јануара 2020. године.
V
Јединица за управљање капиталним пројектима
је трајног карактера, с обзиром да су капитални пројекти
перманентна активност корисника буџетских средстава.
VI
Члановима Јединице за управљање капиталним
пројектима из тачке III овог Решења, припада накнада
у месечном нето износу од 10.000,00 динара (словима:
десетхиљададинара).
VII
Стручне и административне послове за потребе
Јединице за управљање капиталним пројектима, обавља
Одељење за финансије.
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VIII
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-144/2019-II
Дана: 06.09.2019. год.
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1209
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1124/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019. годину,
бр. 40-982/2018-II од 19.06.2019.
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
1. Ловачко удружење „ФАЗАН“ из Инђије за финансирање
пројекта „Унапређење ловишта“, одобравају се средства
у висини 300.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019.
год. и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2019. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија
заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
125/65 Трошкови набавке грађевинског материјала и
бетонских стубова 206.250,00
125/66 Трошкови набавке хране за фазане 93.750,00
2.
Уплата средстава извршиће се на наменски
текући рачун број 840-24547763-15 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.
------------------------1210
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1139/2019-II
Дана: 03.09. 2019. год.
ИНЂИЈА
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019. годину,    
бр. 40-1012/2019-II од 24.06.2019,
Председник општине Инђија доноси:
РЕШЕЊЕ
1. Удружењу Центра за заштиту потрошача „Потрошач
Инђија” из Инђије у 2019. години, одобравају се средства
у висини 96.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019.
год. и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2019 годину, по Програму 5 – Локални економски
развој, Шифра – 1501, Пројекат 2 „Агро потрошач”,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
- 125/60 Трошкови набавке канцеларијског материјала
(фотокопир папир и хемијске оловке) 6.250,00
- 125/61 Трошкови израде промо материјала (флајери,
брошуре, плакати и др.) 10.350,00
- 125/62 Трошкови набавке семена 11.900,00
- 125/63 Услуге по уговору (хонорар, координатора и
анкетари) 67.500,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-26587763-36 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

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

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

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

1211
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1171/2019-II
Дана: 03.09. 2019. год.
ИНЂИЈА

1212
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1354/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019.годину,
бр. 40-964/2019-II од 17.06.2019. године,
Председник општине Инђија доноси:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019. годину,    
бр. 40-955/2019-II од 14.06.2019. године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Добровољно ватрогасно друштво „Инђија“ из
Инђије за финансирање пројекта „Одржавање зграде
ватрогасног дома и возила, и опремање као и едукација
младих чланова Двд Инђије“, одобравају се средства у
висини 197.480,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за
2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета општине
Инђија за 2019. годину, Програм – 1501, Програмска
активност - 0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи, Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

1. Удружењe за заштиту зоопарка „КОКИ“ из Инђије за
финансирање програма „Зоо парк Инђије“, одобравају
се средства у висини 410.000,00 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, по Програму 3 – Локални
економски развој, Програм – 1501, Пројекат 1-Конкурс
за остале невладине организације, Раздео 5, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 125, Економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама.

125/72 Трошкови одржавања просторија 58.280,00
динара
125/73 Трошкови санирања санитарног чвора 90.000,00
динара
125/74 Трошкови поправке возила 49.200,00 динара

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-19854763-47 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23892763-86 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.

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

125/39 Трошкови набавке хране за животиње 290.000,00
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1213
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1369//2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1214
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1376/2019-II
Дана: 03.09. 2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019. годину,
бр. 40-914/2019-II од 13.06.2019. године,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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, 113/17,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/19 и 15/09) и Уговора о финансирању
пројекта удружења „Књижевни клуб Мирослав-Мика
Антић“из Инђије број: 40-1312/2019-II од 08.08.2019.,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. год. и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. год., одобравају се средства у
висини 64.932,81 динара, по Програму 11 - Социјална и
дечија заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 312,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
- 312/14 трошкови административног радника,у износу
од: 44.307,68 дин.
- 312/15 трошкови потрошње електричне енергије,у
износу од: 3.170,01 дин.
- 312/16 трошкови телекомуникационих услуга, у износу
од: 5.370,62 дин.
- 312/18 трошкови канцеларијског материјала, у износу
од: 6.556,00 дин.
- 312/19 трошкови органозовања такмичења инвалида, у
износу од: 2.560,50 дин.
- 312/22 административни трошкови 2.968,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза
спортова општине Инђија у Управи за трезор, број
840-18521763-28.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Раздео 5 Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
389 –Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 230.000,00 за покриће трошкова на основу
Уговора о финансирању пројекта удружења „Књижевни
клуб Мирослав-Мика Антић“ из Инђије број: 401312/2019-II, за:
- 389/1 - Трошкови штампања 182.000,00 дин.
- 389/2 - Закуп сале за пријем песника 10.000,00 дин.
- 389/3 - Освежење и послужење гостију 38.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун удружења
„Књижевни клуб Мирослав-Мика Антић“из Инђије у
Управи за трезор, број рачун 840-16392763-63.
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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1215
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1385/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1216
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1387/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 9/2013–пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о
буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09), и на основу
Уговора о финансирању реализовања програма-пројекта
од јавног интереса за општину Инђија за 2019. годину,
бр. 40-960/2019-II од 17.06.2019. године,
Председник општине Инђија доноси

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и
15/09) и Уговора о суфинансирању пројекта Удружења
за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије у 2019. години
број: 40-1322/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Општинско Удружење пензионера из Инђије за
финансирање пројекта „Заједно ка циљу“, одобравају
се средства у висини 18.678,85 динара. Средства која
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Програм – 1501,
Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи и
други облици помоћи, Раздео 5, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 125, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације.
125/17 Трошкови грејања (гас) 14.447,52 динара
125/18 Трошкови потрошње електричне енергије
4.231,33 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-27864763-51 код Управе за
трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Раздео 5 Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
389-Дотације невладиним организацијама-Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 61.808,73 динара за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању пројекта Удружења
за медијску афирмацију „МАТ“из Инђије број: 401322/2019-II, за:
- 389/8 трошкови штаме промо материјала 9.960,00 дин.
- 389/10 трошкови одржавања завршног коктела 6.848,73
дин.
- 389/11 трошкови хонорара (услуге по уговору)
45.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије, у Управи за
трезор, број рачуна 840-15319763-21.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1391/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1218
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1396/2019-II
Дана: 19.09.2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и 15/09) и
Уговора о суфинансирању пројекта Удружења „Мој
Срем“ Крчедин у 2019. години број: 40-1362/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/09 и
21/19), и на основу Уговора о финансирању реализовања
програма-пројекта од јавног интереса за општину
Инђија за 2019. годину, бр. 40-966/2019-II од 09.06.2019.
године,
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Раздео 5 Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
389–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 550.000,00 динара за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању пројекта Удружења
„Мој Срем“ Крчедин број: 40-1362/2019-II, за:
- 389/14 трошкови набавке сликарксог материјала
450.000,00 дин.
- 389/15 трошкови штампаног материјала 100.000,00
дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења
„Мој Срем“ Крчедин, у Управи за трезор, број рачуна
840-16240763-66.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружење Центар за унапређење Рома и Ромкиња
за финансирање пројекта „Здраствена и социјална
интеграција ромске популације“, одобравају се средства
у висини 102.200,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2019. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија
заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001, једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 312,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.
312/39 трошкови хонорара коодинатора пројекта
66.000,00
312/40 трошкови канцеларијског материјала 20.000,00
312/41 трошкови књиговодствених услуга 6.200,00
312/42 трошкови организације трибина 10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-23435763-88 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1403/2019-II
Дана: 03.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1220
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1415/2019-II
Дана: 19.09.2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19 и
15/09) и Уговора о суфинансирању програма Културно
уметничког друштва „Соко“ из Инђије у 2019. години
број: 40-1363/2019-II,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/09 и
21/19), и на основу Уговора о финансирању реализовања
програма-пројекта од јавног интереса за општину Инђија
за 2019. годину, бр. 40-1174/2018-II од 17.07.2019.
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Раздео 5 Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
389–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 20.997,35 за покриће трошкова на основу
Уговора о суфинансирању програма под називом
Активности КУД-а „Соко“ у 2019. години. број: 401363/2019-II, за:

1. Ловачко удружење „Крчедин“ из Крчедина за
финансирање пројекта „Санација крова на Ловачком
дому у Крчедину“ одобравају се средства у висини
од 230.000,00 динара. Средства која се одобравају
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019.
годину и Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија
за 2019. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија
заштита, Програм – 0901, Програмска активност 0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама – Социохуманитарне организације.

- 389/18 трошкови одржавања хигијене у пословном
простору 20.997,35 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Културно
уметничког друштва „Соко“ из Инђије, у Управи за
трезор, број рачуна 840-15324763-56.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

125/80 Трошкови набавке црепа 180.000,00
125/81 Трошкови набавке резане грађе 50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-20802763-87 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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1221
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1430/2019-II
Дана: 19.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1222
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1432/2019-II
Дана: 04.09.2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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, 113/17,
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013–
пречишћен текст, 7/18 и 5/19), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2019. годину („Службени лист општине
Инђија“ бр. 5/19, 15/09 и 21/19), и на основу Уговора о
финансирању реализовања програма-пројекта од јавног
интереса за општину Инђија за 2019. годину, бр. 40954/2019-II од 14.06.2019. године,
Председник општине Инђија донео је:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и
95/18) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19), Одлуке
о буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2019. годину („Службени
лист општине Инђија“ бр. 5/19) и на основу Уговора о
финансирању реализовања програма-пројекта од јавног
интереса за општину Инђија за 2019.годину, бр. 40884/2019-II од 11.06.2019. године
Председник општине Инђија доноси

РЕШЕЊЕ
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 месец
АВГУСТ/2019, одобравају се средства у висини
138.152,00 динара. Средства која се одобравају утврђена
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2019. годину и
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита,
Програм – 0901, Програмска активност - 0001, Подршка
социохуманитарним организацијама, Раздео 5, Функција
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, Позиција 312, Економска класификација 481,
Дотације
невладиним
организацијама
–
Социохуманитарне организације.
- 312/23 Tрошкови зарада лица ангажованих на
реализацији пројекта – 138.152,00 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.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Удружење четири плус један из Инђије за финансирање
пројекта „Помоћ у кући старим и одраслим лицима“,
одобравају се средства у висини 691.420,40 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2019. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину, по
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програм –
0901, Програмска активност - 0001, Једнократне помоћи
и други облици помоћи, Раздео 5, Функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Позиција 312, Економска класификација - 481, Дотације
невладиним организацијама – Социохуманитарне
организације.
312/1 Трошкови средстава за хигијену 3.024,00 динара
312/2 Трошкови канцеларијског материјала 4.500,00
динара
312/3 Трошкови потрошње горива 4.000,00 динара
312/4 Трошкови књиговодства и административни
трошкови 14.000,00 динара
312/7 Путни трошкови 3.914,00 динара
312/8 Трошкови зарада 661.982,40 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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1223
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1487/2019-II
Дана: 19.09.2019. год.
ИНЂИЈА

1224
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1567/2019-II
Дана: 27. септембар 2019. год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
бр. 5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019.
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19,
15/09 и 21/19), и на основу Уговора о финансирању
реализовања програма-пројекта од јавног интереса за
општину Инђија за 2019. годину, бр. 40-1247/2019-II од
26.07.2019. године,
Председник општине Инђија доноси:

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
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,
113/17, 95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.
5/19), Одлуке о буџету општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 28/18), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/19, 15/09 и
21/19) и Уговора о суфинансирању програма Завичајног
друштва „Стара Бешка“ из Бешке у 2019. години број:
40-1567/2019-II од 19.08.2019.,
Председник општине Инђија донео је:

РЕШЕЊЕ
1. Удружењe трудница и породиља „Бабица Рада“ из
Инђије за финансирање програма „Школа за труднице“,
одобравају се средства у висини 50.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о
буџету општине Инђија за 2019. годину и Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину, по
Програму 3 – Локални економски развој, Програм – 1501,
Пројекат 1- Конкурс за остале невладине организације,
Раздео 5, Функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација - 481, Дотације невладиним
организацијама.
125/82 Трошкови хонорара едукатора (бруто) 40.000,00
динара
125/83 трошкови набавке опреме и материјала за
спровођење едукација 10.000,00 динара
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући
рачун број 840-31448763-16 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за
финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета
општине Инђија за 2019. годину, Раздео 5 Функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, Програм 13-Развој културе и информисања,
Шифра програма 1201, Програмска активност
0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, Економска класификација 481, позиција
389–Дотације невладиним организацијама–Програми
и пројекти из области културе, одобравају се средства
у износу од 320.000,00 динара за покриће трошкова на
основу Уговора о суфинансирању програма под називом
„VIII дани војвођанско-баварске културе, Бешка фест
2019“ у 2019. години. број:    40-1567/2019-II, за:
- 389/29 трошкови наступа музичких група (програм)
250.000,00 дин.
- 389/30 трошкови смештаја и исхране гостију учесника
програма из Баварске 70.000,00 дин.
2. Уплата средстава извршиће се на рачун Завичајног
друштва „Стара Бешка“ из Бешке, у Управи за трезор,
број рачуна 840-5193763-46.
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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