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1
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА	
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
Број:	404-3/2017-II
Дана:	05.01.2017.	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 55. став 1. тачка 3. Статута 
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист 
општинe Инђија“, број 9/13), а у складу са Одлуком 
о Буџету општине Инђија за 2017. годину („Сл. лист 
општине Инђија“, број 26/2016), на предлог начелника 
Општинске управе општине Инђија,

Председник општине Инђија доноси

О	Д	Л	У	К	У	
О	 ДОНОШЕЊУ	 ПЛАНА	 ЈАВНИХ	 НАБАВКИ	 ЗА	

2017.	ГОДИНУ
 

1.	 ДОНОСИ	СЕ	 ПЛАН	 ЈАВНИХ	НАБАВКИ	
ЗА	 2017.	 ГОДИНУ чија укупна предвиђена средства 
за јавне набавке на које се примењује Закон о јавним 
набавкама износе 1.256.195.714,00	 динара,	 без	
обрачунатог	ПДВ-а, и то:

а)	добра:	116.506.664,00	динара,	без	ПДВ-а;

б)	услуге:	168.344.982,00	динара,	без	ПДВ-а;

в)	радови:	971.344.068,00	динара,	без	ПДВ-а.

2. Средства за реализацију Плана јавних набавки 
из тачке 1. ове одлуке, обезбеђена су Одлуком о Буџету 
општине Инђија за 2017. годину („Сл. лист општине 
Инђија“, број 25/2016). 

3. За јавне набавке предвиђене Планом јавних 
набавки за 2017. годину наручиоци су, у смислу Закона 
о јавним набавкама, начелник Општинске управе 
општине Инђија за јавне набавке које су потребне за 

рад Општинске управе и Председник општине Инђија 
за јавне набавке које су потребне за рад осталих органа 
општине Инђија.

4. Саставни део ове одлуке је табеларни приказ 
Плана јавних набавки за 2017. годину.

5. План јавних набавки за 2017. годину објавиће 
се на Порталу јавних набавки и на веб страници општине 
Инђија, www.indjija.net у року од 10 дана.

6. Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“ а иста ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1090/2016-II
Дана:	02.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решење о 
измени Решења број 40-1032/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
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удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.169,00 дин. Фудбалском клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

-  54/90 трошкови електричне енергије за јун у износу 
од: 6.169,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 
840-18108763-47.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1150/2016-II
Дана:	02.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2015-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решење о 
измени Решења број 40-1032/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.653,00 дин. Фудбалском клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава 

за реализовање годишњег програма за:
-  54/90 трошкови електричне енергије за јун у износу 
од: 5.653,00      

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 
840-18108763-47.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

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

4
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1155/2016-II
Дана:	02.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-44/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења број 40-1023/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин. Клубу дизача тегова 
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

-  54/70 хранарина за месец јул 2016. године:                                               
40.000,00
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КДТДС „Камен“ Инђија број 840-17922763-06.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1192/2016-II
Дана:	04.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију годишњег програма Фудбалског клуба 
„Железничар“ из Инђије број 40-26/2016 („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14-(1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.700,00 дин. ФК “Железничар“ 
из Инђије на основу уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма:

-  54/120 трошкови хранарине за месец јун 2016. у износу 
од: 34.000,00   
- 54/121 трошкови котизације, таксе и чланарине у 
износу од: 15.700,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Железничар“ Инђија број: 840-18164763-51

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за привреду и финансије.

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1202/2016-II
Дана:	08.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 393.969,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

-  54/37 исплату хранарина за мај 2016. године у износу 
од: 350.000,00
-  54/48  трошкове пореза у износу од: 43.969,00 
  

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 
840-18404763-82.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
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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:	40-1220/2016-II
Дана:	11.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 40-
36/2015-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 337.198,34 дин. Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

-  54/2 трошкови зарада за јул 2016. у износу 
од: 337.198,34                             
  

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1235/2016-II
Дана:	11.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 
40-25/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

-  54/54 покриће трошкова спортских реквизита 
(дијаболе) у износу од: 18.600,00                       

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 840-18019763-
06.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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9
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1236/2016-II
Дана:	11.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 
40-25/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.000,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/54 покриће трошкова спортских реквизита 
(дијаболе) у износу од: 24.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 840-18019763-
06.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1811/2016-II
Дана:	15.	децембар	2016.	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 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
чл. 3. 11. и 13. Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15) Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 22/16),

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 2016. год., Раздео 3, Програм 
15 – Локална самоуправа, Програмска активност 
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 2.520.000,00 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функцја 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спљни послови, 
позиција 35; економска класификација 421 – Стални 
трошкови, за трошкове изнајмљивња клизалишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функцја 
110 – Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спљни послови, позиција 35; 
економска класификација 421 – Стални трошкови, за 
трошкове изнајмљивња клизалишта.

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

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------
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11
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АУТОНОМНА	ПОКРАЈИНА	ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
Број:	40-1808/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 5. став 6. и став 7. и члана 27а Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12.....,142/14 ,68/15-др.закон и 103/15) 
и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија 
- пречишћен текст (“Службени лист општине Инђија“, 
бр. 9/13) и члана 11. Одлуке о буџету општине Инђија за 
2016. год. („Службени лист општине Инђија“ број 18/15) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. 
год. („Службени лист општине Инђија“ број 16/16) и 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. год. 
(„Службени лист општине Инђија“ број 22/16,

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПОВЕЋАЊУ	АПРОПРИЈАЦИЈЕ	ЗА	
НАМЕНСКИ	ДОБИЈЕНЕ	ТРАНСФЕРЕ

1. Средства утврђена Решењем Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице број: 
128-451-3523/2016-04/16-2 од 23.11.2016. године о 
уплати средстава за регресирање превоза ученика 
средњих школа у АП Војводини у међуградском 
саобраћају за период септембар - децембар 2016. године 
по спроведеном Конкурсу за регресирање превоза 
ученика средњих школа на територији АП Војводине 
за период септембар- децембар 2016. године број 
128-451-3489/2016-01 од 10.10.2016.године повећавају 
планиране приходе на економској класификацији 
73315 – Текући трансфери од других нивоа власти у 
корист нивоа општина .

2. Ова средства користе се за повећање 
апропријација у оквиру Раздела IV, Функционалне 
класификације 040 – Породица и деца; Програм 0901 
- Социјална и дечија заштита; Програмска активност 
0006 – Дечја заштита; Позиција 204; Економска 
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета – путни трошкови средњих школа..

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

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

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