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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ бр. 
5/2019),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 25. фебруара 2020.  године, донело је

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ 
регистарске ознаке IN035 JU, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Сремски управни округ, Одсек 
Ветеринарске инспекције Сремског округа и то на 
период од годину дана од дана потписивања записника о 
примопредаји возила.

II
 Овлашћује се Председник општине да закључи 
Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.
 Oвлашћује се Начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-40/2020-III
Дана: 25. фебруара 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута 
општине Инђија (“Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/2019) и члана 8. став 1. Правилника о коришћењу 
службених возила („Службени лист општине Инђија“, 
број 4/2019 ),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 25. фебруара 2020.   године, донело је

ОДЛУКУ

I
 Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“ 
регистарске ознаке IN006CМ, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Дому здравља „Др Милорад – Мика 
Павловић“ Инђија и то на период од годину дана од дана 
потписивања записника о примопредаји возила.

II
 Овлашћује се Председник општине да закључи 
Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.
 Oвлашћује се Начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III
 Oву Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-41/2020-III
Дана: 25. фебруара 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 30. став 5, члана 31. став 2. и 
члана 49а. став 3. Правилника о ближим критеријумима 
и начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18), 
а у вези тачке I Обједињеног предлога Комисије за 
доделу средстава у области спорта, бр. 66-53/2020-III од 
18. фебруара 2020. године,
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 25. фебруара 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉАВА ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
У 2020. ГОДИНИ

I
 ОДОБРАВAЈУ СЕ Посебни програми спортских 
организација којима се задовољава општи интерес у 
области спорта на територији општине Инђија у 2020. 
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: 1600 сати за тренинге и 
536 сати за утакмице.
 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 2020. годину, у износу 
средстава од 7.000.000,00 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 организацијама у области спорта - носиоцима 
програма:
Назив носиоца 
посебног 
програма 
и седиште

Број додељених 
термина 
у сатима, 
(вредност сата 
за тренинг: 
2.700,00 дин; 
вредност сата 
за утакмицу: 
5.000,00 дин) / 
спортски објекат

Износ средстава 
за реализацију 
посебног 
програма из 
буџета општине 
Инђија у 2019. 
години

1. Удружење 
женског фудбала 
„Инђија“
Инђија

29,5+8
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

119.650,00 
динара

2. Клуб малог 
фудбала 
„Индианс-2013“ 
Инђија

20+16
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

134.000,00 
динара

3. Савез за 
школски спорт 
ИН
Инђија

0+100
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

500.000,00 
динара

4. Карате клуб 
„Железничар“
Инђија

75+20
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

302.500,00 
динара

5. Кошаркашки 
клуб 
„Железничар 
Стар Баскет“ 
Инђија

55+70
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

498.500,00 
динара

6. Одбојкашки 
клуб „Младост 
1979“
Инђија

80+40
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

416.000,00 
динара

7. Женски 
рукометни клуб 
„Железничар“
Инђија

404,5+44
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

1.312.150,00 
динара

8. Рукометни 
клуб „Инђија“
Инђија 

233,5+40
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

830.450,00 
динара

9. Кошаркашки 
клуб 
Железничар 
Инђија 

374+80
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

1.409.800,00 
динара

10. Одбојкашки 
клуб „Инђија“
Инђија

328,5+118
спортска хала 
Установе 
„Спортски 
центар“

1.476.950,00 
динара

Укупно: 2136 сати 
(1600+536)

7.000.000,00 
динара

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 
2020. години.
 Појединачна решења су коначна и против њих 
се може водити управни спор. 
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III
 Овлашћује се Председник општине Инђија да, 
као председник Општинског већа, потпише појединачна 
решења из тачке II овог Решења.

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

V
 Председник општине у име Општине Инђија 
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“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-56/2020-III
Дана: 25. фебруара 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 30. став 4. 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) и тачке II Предлога Комисије за 
доделу средстава у области спорта, бр. 66-53/2020-III од 
18. фебруара 2020. године,
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 25. фебруара 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС 
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2020. ГОДИНИ

I
 ОДБИЈАЈУ СЕ предложени Посебни 
програми спортских организација који не испуњавају 
критеријуме у погледу носиоца програма, форме 
програма, адекватности програма или су искључени 
из евалуационог процеса у складу са чланом 25. и 
26. Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма, за рационално и наменско 
коришћење спортских сала и спортских објеката у 
јавној својини Општине, и то спортске сале у Установи 

„Спортски центар“ Инђија, из буџета општине Инђија за 
2020. годину, кроз одобравање коришћења спортске сале 
за спортске активности и доделу термина за тренирање, 
и то следећих носилаца предлога програма:

Ре
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и 
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ој
 и

з т
аб

ел
е 

1 
у 

та
чк

и 
I 

П
ре

дл
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а 
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си
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Назив спортске 
организације 
носиоца 
предложеног 
посебног 
програма који 
се одбија, 
седиште, 
пријемни број / 
број предмета

Разлог одбијања - спортске 
организације које не 
испуњавају услове у погледу 
носиоца програма, форме 
програма и адекватности 
предложеног програма, 
у складу са Законом, 
Одлуком и Правилником; 
Разлог одбијања - табела 
вредновања предлога: број 
бодова у секцијама 1 и 
2, укупан број бодова за 
предлог годишњег програма 
и други разлози у складу са 
чл. 25. и 26. Правилника;

11 Клуб америчког 
фудбала 
„Инђија“, 
Инђија
Пријемни број 
(број предмета): 
II-169/2020

Предлог 
посебног 
програма - 
рационално 
и наменско 
коришћење 
спортских сала 
и спортских 
објеката у 
државној 
својини чији 
је корисник 
јединица 
локалне 
самоуправе; 
одобравање 
коришћења и 
додела термина 
за тренирање 
и спортске 
активности

(област: чл.137. 
став 1. тачка 15) 
Закона о спорту)

Чл. 25. ставови 4 и 5 
Правилника - не испуњава 
критеријуме у погледу 
квалитета предложеног 
програма - предлог програма 
је оцењен са укупно 48/100 
бодова.
 Предлог програма је 
искључен из евалуационог 
процеса у другој фази 
поступка одобравања 
програма.
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II
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 66-55/2020-III
Дана: 25. фебруара 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине,

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

220
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-2/2020-II
Дана: 12.02.2020. 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 - пречишћен текст („Службени лист општинe 
Инђија“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о Буџету 
општине Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине 
Инђија“, број 31/2019), на предлог начелника Oдељења 
за привреду и инвестиције и начелнице Одељења за 
финансије Општинске управе општине Инђија,
 Председник општине доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Врши се прва измена и допуна Плана јавних набавки 
Председника општине и Председника СО Инђија за 
2020. годину и то:

- У поглављу „ДОБРА“:

 У редном броју 1.1.18 врши се измена 
процењене вредности јавне набавке тако да уместо 
износа: „66.664.000,00“ треба да стоји: „40.000.0000“ и 
сада јавна набавка гласи:
 „1.1.18 Набавка електричне енергије за потребе 
јавног осветљења на територији општине Инђија, 
процењена вредност 40.000.000,00 без ПДВ-а, позиција 
494, конто 421211.“

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Измене и допуне Плана јавних набавки објавити 

на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана 
доношења Одлуке.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1358/2019-II
Дана: 20.08.2019.година
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, 113/17, 
95/18 и 31/19) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13–
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 15/19), Решења о одобравању Годишњег 
програма и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија бр. 66-24/2019-III и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-
46/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, 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 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија одобравају се средства за:

- 398/29 трошкови прилагођавања спортског објекта 
захтевима одржавања одређеног такмичења, у износу 
од: 400.000,00 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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222
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-1359/2019-II
Дана: 02.09.2019.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, 
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 
15/19), Решења о одобравању Годишњег програма и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија бр. 66-
36/2019-III и Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-51/2019-II,
 Председник општине Инђија донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2019.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2019.годину, Раздео V, 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 398 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, Кошаркашком клубу 
„ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ Инђија одобравају се 
средства за:

- 398/194 - трошкови исхране за време припрема и 
такмичења, у износу од: 30.162,00 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.

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