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554
 На основу члана 43. члана 47. и  члана 63. 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) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,129/07) и члана 37. став 1. тачка 2 Статута Општине 
Инђија - пречишћен текст (“Службени лист општине Инђија”,бр. 9/13).   
 Скупштина општине Инђија на седници одржаној 17.октобра 2014. године донела је    
         

О Д Л У К У
О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
 
У члану 3. став 1. износ: “25.931.974,92” замењује се износом:”25.768.918,32”.       
         

Члан 2.
         
Члан 4. мења се и гласи: “Укупни приходи и примања буџета, као и расходи и издаци буџета утврђују се билансом   
према економској класификацији у следећим износима:        
 



Број 11, страна број  369                        Службени лист општина Инђија              Петак 17. октобар 2014.



Број 11, страна број  370                           Службени лист општина Инђија              Петак 17. октобар 2014.

Члан 3.
 Члан 5. мења се и гласи:      
“Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака:         
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Буџетски суфицит користиће се за отплату кредита.

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:
“Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем прегледу: 
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II  ПОСЕБАН ДЕО
      

Члан 5.
 Члан 7. мења се и гласи:    
 “Средства буџета у износу од 2.864.670.000,00 динара и средства од прихода из додатних активности 
индиректних корисника у износу од 83.510.000,00 распоређују се по корисницима и наменама и то:   
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу општине Инђија”.  
 

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Инђија”. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
             
 
Број: 40-1173/2014-I                         Председник
Дана: 17.октобра 2014.године           
И Н Ђ И Ј А               Александар Ковачевић,с.р. 
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555
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 

о комуналним    делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11),  члана 25. став 6. Закона о трговини 
(„Службени гласник РС“, број 53/10 и 10/13) и члана 
37. став 1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана  17. октобра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ  О ПИЈАЦАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
      

Члан 1.
Овом одлуком уређује се комунална делатност  управљање 

пијацама, локација, опремање и одржавање пијаца, начин 
издавања пијачног простора, радно време и друга питања од 
значаја за рад пијаца.

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање 
и организација делатности на затвореним и отвореним 
просторима, који су намењени за обављање промета 
пољопривредно-прехрамбених и других производа. 

Члан 2.
Пијаца је посебна тржишна институција која се бави 

организовањем трговине на мало, путем уређивања, 
одржавања и издавања специјализованог простора за 
обављање пијачне продаје као и пратећих услуга. 

Пијачна продаја обухвата продају робе на тезгама, 
боксовима или посебним продајним објектима и то свежих 
пољопривредних и прехрамбених производа, производа 
домаће радиности и занатских производа, друге робе 
широке потрошње, као и пружање пратећих услуга. 

Члан 3.
Пијаце у смислу ове  Одлуке су: 
1. Зелена пијаца је простор одређен планским актом, 

намењен и комунално опремљен за обављање промета на 
мало пољопривредно-прехрамбених производа (свежег 
и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, јаја), цвећа, 
украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних 
јелки, непрехрамбених производа занатских радњи и 
домаће радиности.

2. Кванташка пијаца је простор одређен планским 
актом, намењен и комунално опремљен за обављање 
промета на мало пољопривредно-прехрамбених производа 
(воће, поврће, јаја) са тезги, контејнера, боксова и других 
сличних објеката намењених за паркирање возила и 
приколица из којих се врши продаја.

3. Сточна пијаца је простор одређен планским актом, 
намењен и комунално опремљен на којем се  животиње из 
различитих газдинстава сакупљају и излажу ради продаје. 

4. Робна пијаца је простор одређен планским актом, 
намењен и комунално опремљен за обављање промета на 
мало непрехрамбених производа, дозвољених Законом, 
половне - употребљаване робе (одећа, обућа, разни 
кућни предмети, ауто делови, мотори и њихови делови, 
електрични апарати и друга слична роба).

Члан 4.
 Комуналну делатност управљања пијацама обавља 

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Инђија (у даљем 
тексту: Предузеће).

Предузеће је обавезно, да у свом рачуноводству одвојено 
исказује све приходе и расходе који су везани за обављање 
поверене комуналне делатности из става 1. овог члана.

II УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА И 
ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 5.
У складу са планским актом, пијаца има одређен број 

сталних објеката и простор на коме се распоређују пијачни 
објекти и опрема која има одговарајућу инфраструктуру.

Члан 6.
Стални објекат на пијаци гради се у складу са планским 

актом и прописима о изградњи објеката.

Члан 7.
Пијачни објекат је:
1. киоск и други монтажно-демонтажни објекат;
2. тезга, витрина, рам, бокс и други покретни објекат.
Изглед, тип и врсту пијачних објеката одређује Предузеће, 

својим актом на који сагласност даје Општинско веће.
Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем 

и врстом пијачних објеката у зависности од врсте пијаце.
Пијачни објекат из става 1. тачка 1. овог члана може 

поставити и друго лице, уз прибављену писмену сагласност 
Предузећа,  и у свему мора испуњавати услове из става 2. овог члана.

Пијачни објекат постављен без сагласности Предузећа, 
власник је дужан да уклони по налогу надлежног органа.

Члан 8.
Постављање и распоређивање пијачних објеката, се 

врши на основу унапред утврђеног Плана постављања 
пијачних објеката.

План постављања пијачних објеката утврђује предузеће, 
уз сагласност Општинског већа .

План постављања пијачних објеката мора бити 
истакнут на улазу у пијачни простор.

Члан 9.
Предузеће је дужно да пијачни објекат постави и 

распореди на начин којим се обезбеђује функционалност 
и естетски изглед пијаце и омогући грађанима несметани 
пролаз и куповину, као и приступ возилима за хитне 
интервенције (полиција, ватрогасно возило, хитна помоћ).

Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан, са видно 
истакнутом нумерацијом на самом пијачном објекту, а у 
свему према Плану постављања пијачних објеката.
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Члан 10.
Распоредом пијачних објеката на зеленој пијаци, мора се 

обезбедити физички одвојен простор за продају пољопривредно-
прехрамбених производа и простор за продају непрехрамбених 
производа и вршење занатских услуга.

Распоредом пијачних објеката на робној пијаци, мора се 
обезбедити физички одвојен простор за продају половне-
употребљене робе (одећа, обућа, разни кућни предмети, 
ауто делови, мотори и њихови делови, електрични апарати и 
друга слична роба) од простора за продају непрехрамбених 
производа, дозвољених Законом.

Физички одвојени простори морају се видно обележити, 
истицањем натписа са наменом пијачног простора.

Члан 11.
Пијачни објекат који се налази на пијачном простору, 

мора испуњавати, санитарне и хигијенско-техничке услове 
прописане законом за објекте одређене намене.

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. 
овог члана, Предузеће је дужно по налогу надлежног 
органа , поправити или уклонити. 

Забрањено је вршити продају, излагање производа 
животињског порекла, млечних производа ван објекта 
одређеног за ту намену.

Члан 12.
Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан 

чврстим материјалом који се лако одржава.
Пијачни простор мора имати посебан улаз за 

транспортна возила и посебан улаз за потрошаче.
Забрањено је постављање пијачних објеката, излагање 

и продаја робе на улазима у пијачни простор, као и на 
свим осталим просторима који нису одређени Планом 
постављања пијачних објеката.

Члан 13.
Предузеће, је дужно да обезбеди посебну просторију са 

опремом и прибором за несметан рад инспекцијских служби.

Члан 14.
Предузеће је дужно да на зеленој пијаци обезбеди:
1. јавну вагу за тачно мерење у исправном стању, за 

проверу мере купљене робе;
2. потребан број корпи, судова за одлагање отпада 

и видно означених судова за одлагање производа 
животињског порекла који су искључени из промета;

3. довољне количина воде за прање пијаце и воде 
за пиће ради поливања и освежавања пољопривредно-
прехрамбених производа;

4. WC на пијаци, који је у функционалном стању; 
5. санитарне уређаје доступне корисницима пијачног 

простора и грађанима који се снабдевају на пијацама и
6. огласну таблу.

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 15.
Предузеће је дужно да одржава пијаце вршењем свих 

послова којима се обезбеђује несметано обављање промета 
и вршења услуга у промету робе, а нарочито:

1. свакодневно прање и чишћење пијаце;

2. обезбеђење и чување пијаце;
3. наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и 

пијачног простора;
4. одржавање јавне ваге  и
5. одржавање објеката комуналне инфраструктуре 

(јавне чесме, јавног WC-а, хидраната, инсталације водовода 
и канализације, ограде, пијачног платоа и слично).

Члан 16.
Одржавање пијаца се обавља према годишњем 

Програму одржавања пијаце, који је саставни део Годишњег 
програма пословања. 

Годишњи програм одржавања пијаце доноси 
Предузеће, најкасније до 1. децембра текуће године а за 
наредну годину.

Годишњи програм одржавања пијаце садржи врсту, 
обим, начин, динамику радова како на текућем одржавању, 
тако и на инвестиционом одржавању.

Члан 17.
Предузеће је дужно да прибави сагласност  Скупштине 

општине на годишњи Програм одржавања пијаце.
Предузеће је дужано да на основу одобреног годишњег 

Програма одржавања пијаце, сачињава и доставља комуналној 
инспекцији тромесечни План одржавања пијаце. 

Члан 18.
Предузеће је дужно да пропише Пијачни ред пијаце, на 

који сагласност даје Општинско веће. 

Члан 19.
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној 

табли пијаце и на други примерен начин упозна кориснике 
пијачних услуга са прописаним Пијачним редом.

Корисник пијачног простора, објеката и опреме, као и 
грађани дужни су да се на пијаци придржавају прописаног 
Пијачног реда.

Члан 20.
Предузеће се стара о одржавању пијачног реда, путем 

овлашћених радника.
Овлашћени радник за време вршења послова 

обезбеђења реда на пијаци, носи службено одело са 
ознаком Предузећа.

Члан 21.
Овлашћени радник упозориће корисника пијачног 

простора, објеката, односно опреме, као и грађанина, на 
обавезу поштовања Пијачног реда, а у случају непоштовања 
истог, обавестиће надлежну инспекцију, ради предузимања 
одговарајућих мера из њихове надлежности.
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Члан 22.
На пијацама се нарочито забрањује:
1. неовлашћено постављање и распоређивање пијачних 

објеката;
2. обављање делатности које се не могу обављати на 

пијацама, у складу са овом Одлуком и другим прописима;
3. куповина или продаја производа на велико, осим 

уколико пијаца нема такву намену;
4. излагање производа ван пијачног објекта;
5. излагање продаји заклане прасади, јагњади и живине 

на местима која нису предвиђена за излагање продаји исте;
6. излагање продаји хлеба и пецива, меса и месних 

прерађевина, млека и млечних производа, ван за то 
одређених места за продају на пијаци;

7. бацање отпада, покварене робе и другог смећа ван 
судова постављених за сакупљање отпада;

8. увођење паса на пијачни простор;
9. конзумирање алкохолног пића изван за то намењеног 

простора;
10. прање продајног места, уређаја и судова водом која 

није употребљива за пиће;
11. освежавање пољопривредно-прехрамбених 

производа водом неупотребљивом за пиће;
12. прескакање пијачне ограде или оштећење исте;
13. ложење ватре на отвореном пијачном простору;
14. неовлашћено сакупљање отпада;
15. држање амбалаже испред продајних места и око 

њих, на пролазима, саобраћајницама и крововима објекта;
16. седење на тезгама и другим објектима за излагање 

производа;
17. спавање и задржавање на пијаци без потребе, по 

завршетку радног времена пијаце;
18. кретање возила по пијачном простору у радно време 

пијаце без посебног одобрења Предузећа, и
19. вршење сваке друге радње којом се нарушава 

Пијачни ред и хигијена на пијаци.

Члан 23.
На пијацама се нарочито забрањује давање на 

коришћење пијачних објеката и пијачног простора 
накупцима и препродавцима.

Члан 24.
Предузеће, је дужано да:
1. одржава у уредном и исправном стању објекте 

комуналне инфраструктуре;
2. обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног 

простора сваког дана по истеку радног времена пијаце;
3. уклања снег и лед са пијачних комуникација и око 

пијачних објеката;
4. редовно одржава у чистом стању санитарне објекте 

и уређаје, а по завршетку радног времена пијаце, обезбеди 
да се дезинфикују тезге на којима се врши продаја 
пољопривредно-прехрамбених производа,WC, судови за 
отпад и простор за одлагање судова.

IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И 
ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

Члан 25.
Предузеће даје на коришћење, на  дужи временски 

период (три месеца, шест месеци или годину дана), 
правном или физичком лицу, односно предузетнику   (у 
даљем тексту: корисник), сталне објекте и пијачне објекте 
и опрему, као и пијачни простор.

Лицима из става 1. овог члана, Предузеће даје и на 
дневно коришћење пијачне објекте из члана 7. став 1. тачка 
2. ове Одлуке.

Члан 26.
За коришћење сталних објеката и пијачних објеката и 

пијачног простора, корисник плаћа накнаду.

Члан 27.
Стални објекти и  пијачни објекти дају се на коришћење  

на дужи временски период  (три месеца, шест месеци 
или годину дана), на основу уговора о коришћењу који 
закључује Предузеће са корисником.

Уговором из става 1. овог члана, одређује се тип, 
намена, накнада, време коришћења и друга питања од 
значаја за коришћење сталних објеката и пијачних  објеката 
или пијачног простора.

Члан 28.
Давање на коришћење сталних објеката и  пијачних 

објеката и пијачног простора на дужи временски период,  
врши се путем лицитације.

Поступак давања на коришћење сталних објеката, као и  
пијачних објеката и пијачног простора утврђује Предузеће, 
посебним актом.

Почетну висину накнаде у поступку лицитације, 
утврђује Предузеће уз сагласност Председника општине.

Члан 29.
Предузеће је у обавези да води службену евиденцију 

о корисницима сталних објеката и пијачних објеката и 
пијачног простора.

Предузеће је дужно  да на захтев комуналне инспекције, 
службену евиденцију из става 1. овог члана достави у року 
од седам дана.

Предузеће је у обавези да редовно извештава комуналну 
инспекцију о насталим променама. 

Члан 30.
Накнада за дневно коришћење пијачних објеката, плаћа 

се унапред, приликом улаза на пијацу.
Висину накнаде за једнодневно коришћење пијачног 

објекта, посебним актом утврђује Предузеће, а Председник 
општине даје сагласност на исту.

За једнодневно коришћење пијачних објеката не 
закључује се уговор о коришћењу, већ се издаје потврда о 
плаћеној накнади.

У потврду из става 3. овог члана,  уносе се следећи 
подаци: име и презиме продавца и адреса становања узети 
из личне карте или друге личне исправе, износ наплаћене 
накнаде, датум наплате накнаде и потпис овлашћеног лица.
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Наплаћена накнада важи за један радни дан пијаце.

Члан 31.
Накнаду из члана 30. ове одлуке, наплаћује Предузеће 

преко овлашћеног лица.
Предузеће издаје потврду о плаћеној накнади за 

једнодневно коришћење пијачног објекта.
У случају да  овлашћено лице Предузећа, затекне 

корисника пијачног објекта  без потврде о плаћеној 
накнади за једнодневно коришћење, корисник је дужан 
платити двоструки износ накнаде утврђен за једнодневно 
коришћење. 

Члан 32.
Корисник сталног објекта и пијачног објекта дужан је да:
1. на видном месту истакне фирму под којом послује, у 

складу са законом;
2. објекат редовно користи за продају робе, односно 

вршење занатских услуга у оквиру радног времена пијаце,
3. одржава објекат у исправном, уредном и чистом 

стању.

Члан 33.
Корисник сталног објекта и пијачног објекта не сме:
1. објекат или простор у целини или његов део да 

уступи другом кориснику;
2. мењати намену објекта или простора без промене 

уговора са Предузећем, 
3. користи стални, односно пијачни објекат када изврши 

привремену одјаву радње, почев од датума одјављивања радње.

Члан 34.
Продавац робе на пијаци, дужан је да на роби истакне 

малопродајну цену на видном месту и да по тој цени 
продаје изложену робу.

Продавац робе на пијаци је дужан да робу тачно мери, 
а на захтев купца изврши контролу мерења на јавној ваги. 

Продавац робе на пијаци дужан је да по завршетку радног 
времена пијаце, очисти пијачни простор који користи и да 
отпаде смести у судове постављене за ову сврху.

V РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ

Члан 35.
Радно време пијаце је једнократно.
Радно време пијаце уређује се Пијачним редом и истим  

се утврђује летње и зимско радно време пијаце.

Члан 36.
Допрема робе на пијацу и припрема за продају, могу 

се вршити најраније један сат пре почетка радног времена 
пијаце. 

По завршетку радног времена пијаце, најкасније за један 
сат, продавци су дужни да са својом робом и амбалажом 
напусте пијачни простор.

Члан 37.
Радно време у сталним објектима и пијачни објектима 

(продавнице), усклађује се са радним временом пијаце.

VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА 

Члан 38.
Средства за обављање и развој комуналне делатности 

управљања пијацама обезбеђују се из следећих прихода:
 1. прихода од продаје комуналних услуга;
 2. прихода из буџета општине,
 3. наменских средстава других нивоа власти;
 4. и других извора, у складу са законом.

VII  НАЧИН  ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА           

Члан 39.
Предузеће је дужно  да свој рад и пословање, 

организује тако да трајно и несметано пружа комуналне 
услуге корисницима на начин уређен законом, прописима 
и стандардима донесеним на основу закона.

  
Члан 40.

У случају наступања непланираних односно 
неочекиваних поремећаја или 

прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је 
дужно да одмах обавести  Општинску управу-Одељење 
за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине   и да истовремено предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја и то:

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока 
поремећаја, односно разлога због којих је дошло до 
прекида у пружању комуналне услуге,

2. изврши  хитну заштиту комуналних објеката и 
уређаја од даљих кварова или хаварија;

3. предузме и друге мере које утврди  Општинска 
управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове  и заштиту животне средине;

Члан 41.
           По пријему обавештења о непланираном  прекиду 

пружања комуналних услуга, Општинска управа-Одељење 
за урбанизам, комунално -стамбене послове  и заштиту 
животне средине, дужна је да:

 1. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката 
који су угрожени, као и друге имовине;

  3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, 
односно поремећај у пружању услуге, као и одговорност за 
учињену штету.
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VIII  НАДЗОР
Члан 42. 

О спровођењу ове одлуке стара се Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредбама ове 
одлуке врши комунална инспекција.

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.

Новчаном казном од 50.000,00 динара  до 1.000.000,00 
динара, казниће се за прекршај Предузеће  ако:

1. својим актом не одреди изглед, тип и врсту 
пијачних објеката (члан 7. став 2.);

2. пијацу не опреми потребним бројем и врстом 
пијачних објеката у зависности од врсте пијаце (члан 7. 
став 3.);

3.   ако не утврди План постављања пијачних објеката 
(члан 8. Став 2.);

4. ако План постављања пијачних објеката  не  истакне 
на улазу у пијачни простор (члан 8. став 3.);

5. не поступи у складу са чланом 9. ове Одлуке;
6. не поступи у складу са чланом 10. ове Одлуке;
7. не  обезбеди посебну просторију са опремом и прибором 

за несметан рад инспекцијских служби (члан 13.);
8. не поступи у складу са чланом 14. ове Одлуке;       
9. не поступи у складу са чланом 15. ове Одлуке;
10. на основу одобреног годишњег Програма одржавања 

пијаце, не сачини и не достави комуналној инспекцији 
тромесечни План одржавања пијаце (члан 17. став 2.);

11. не пропише Пијачни ред пијаце, на који сагласност 
даје Општинско веће (члан 18.);

12. не поступи у складу са чланом 19. став 1. ове Одлуке; 
13. поступи супротно забрани из члана 23. ове Одлуке;
14. не поступи у складу са чланом 24. ове Одлуке;
15. не поступи у складу са чланом 29. ове Одлуке;
16. не поступи по решењу комуналног инспектора којим 

је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање 
мера за отклањање недостатака;

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у Предузећу  новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 75.000,00  динара.

 
Члан 44.

Новчаном казном од 50.000,00 динара  до 1.000.000,00 
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:

1. пијачни објекат постави  без прибављене писмене 
сагласности Предузећа,  (члан 7. став 4.);

2. врши продају, излагање производа животињског 
порекла, млечних производа ван објекта одређеног за ту 
намену (члан11. став 3.);

3. поступи супротно забрани из члана 12.став 3. ове 
Одлуке;

4. поступи супротно забранама из члана 22. ове Одлуке;
5. не поступи у складу са  чланом 32. Ове Одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 33. ове Одлуке;
7. не поступи у складу са одредбама члана 34. ове Одлуке;
8. по завршетку радног времена пијаце, најкасније за 

један сат, са својом робом и амбалажом  не напусти пијачни 
простор  (члан 36.став 2.);

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 
од 5.000,00 до 75.000,00  динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00  динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко 
лице новчаном казном у износу од  5.000.00, до 75.000,00 
динара.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Предузеће, је дужно ускладити пословање на пијацама 

са одредбама ове Одлуке, у року од 90 (деведесет) дана од 
дана ступања на снагу исте.

Члан 46.
Уговори о закупу продајних места, који су закључени 

до дана ступања на снагу ове одлуке, остају на снази до 
истека рока  на који су закључени.

Члан 47.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о одржавању пијаца и пружању услуга на њима  („Службени 
лист општина Срема“ број 13/98, 19/03 и 33/09), Одлука 
о поверавању старања о организовању рада на пијаци у 
насељеном месту Бешка („Службени лист општина Срема“ 
број 11/10), Одлука о поверавању старања о организовању 
рада на пијаци у насељеном месту Крчедин („Службени 
лист општина Срема“ број 11/10), Одлука о поверавању 
старања о организовању рада на пијаци у насељеном месту 
Чортановци („Службени лист општина Срема“ број 6/11).

Члан 48.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:352-298/2014-I                                                                                   Председник
Дана:17.октобра 2014.године                                                                                            
Инђија                       Александар Ковачевић,с.р.                                                                     
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На основу члана 2.став 4. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС“ број 55/2014) и члана 37.став 
1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана 17.октобра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ 
О   ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање, организација, 

надлежност правобранилаштва општине Инђија, као и 
друга питања од значаја за рад тог органа.

Члан 2.
Образује се Правобранилаштво Општине Инђија, 

(у даљем тексту: Правобранилаштво) као орган општине, 
ради обављања  послова правне заштите имовинских права 
и интереса општине.

Члан 3.
Правобранилаштво своју дужност обавља у складу 

са Уставом, законом и другим општим правним актима.

Члан 4.
 Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се 
у буџету општине.

II  ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕЂЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 5.
 Седиште Правобранилаштва је у Инђији, улица 
Цара Душана број 1.
 На згради у којој се налази седиште 
Правобранилштва, мора бити истакнут назив 
Правобранилаштво општине Инђија као и застава 
Републике Србије у складу са законом.

Члан 6.
Правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним 

писмом.
Текст печата исписује се у концентричним круговима 

око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписује се назив Републике 

Србије, а у првом следећем кругу исписује се назив 
аутономне покрајне.

У следећем унутрашњем кругу исписује се назив 
Правобранилаштва, а седиште истог исписује се на дну 
печата.

Члан 7.
Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала или 
другог одговарајућег материјала, пречника 32mm.

Члан 8.
 Број примерака печата, начин његове употребе, 

чувања и руковања, утврђује општински правобранилац 
својим актом.
      

Члан 9.
 Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 
55mm x 28mm  и служи за завођење поште, поднесака и 
других докумената.
 Штамбиљ  садржи: текст назива органа, ознаку 
примљено  и датум пријема.
        

Члан 10.
 Функцију Правобранилаштва обављају 
општински правобранилац и заменик општинског 
правобраниоца.

Члан 11.
 Правобранилаштво заступа општину Инђија у 
поступцима пред судовима, управним и другим надлежним 
органима, ради заштите њених имовинских права и 
интереса.
 Правобранилаштво може, на основу посебно 
датог пуномоћја, заступати у поступцима пред судовима 
, управним и другим надлежним органима и установе 
и правна лица чији је оснивач општина, ради заштите 
њихових имовинских права и интереса.
 Правобранилаштво прати и проучава правна 
питања од значаја за рад органа, установа и правних лица 
које заступа,нарочито из области њихове надлежности, као 
и питања у вези са применом закона и подзаконских аката 
која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које 
правне радње органа и правних лица које заступа, нарочито 
за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено 
негативних последица по правна лица која заступа..
 Правобранилаштву се могу доставити ради 
давања  правног мишљења нацрти правних послова које 
закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за 
предмет имају имовонска права и обавезе истих.
 Правобранилаштво даје правна мишљења и 
правне савете и о другим имовинско правним питањима 
субјектима које заступа, посебно уговора из области 
имовинско правних односа, привредно правних уговора и 
даје правне савете свим органима општине   и субјектима 
које заступа, када се то писменим путем затражи.
 Правобранилаштво може давати и  стручно 
мишљење и на нацрте уговора које закључују директни 
и индиректни корисници буџетских средстава а чија 
реализација подразумева ангажовање буџетских средстава.
     

Члан 12.
 Трошкови заступања у поступцима пред 
судом, органом управе и другим надлежним органом, 
признају се правобранилаштву по прописима о награди и 
накнади адвоката , а тако остварени приходи у заступању 
представљају приход буџета општине.
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Члан 13.
 Органи општине, установе и друга правна лица 

која заступа правобранилаштво, дужни су да обавесте 
правобранилаштво о правној ствари у којима је оно 
овлашћено да предузима правне радње и правна средства 
ради остваривања њихових права и интереса, односно права 
и интереса општине, и на његов захтев доставе списе и 
обавештења, односно пруже податке и објашњења потребна 
за предузимање радњи од стране правобранилаштва.

 Када правобранилаштво везује законски рок за 
поступање, органи, установе и друга правна лица из става 
1. овог члана, дужни су да списе и обавештења доставе без 
одлагања, односно податке и објашњења неодложно пруже.

 Ако услед непоступања, односно неблаговременог 
поступања органа општине, установе и другог правног лица, 
наступи штета за општину или друге субјекте које заступа 
правобранилаштво, исто ће о томе обавестити орган који 
врши надзор над радом тог субјекта, а од одговорног лица 
захтеваће накнаду причињене штете.

Члан 14.
 Правобранилаштво је овлашћено да покрене, 

односно поднесе иницијативу за покретање поступка 
пред судом или другим надлежним органом, поводом 
питања из своје надлежности.

 Правобранилаштво поступа и по писменим 
налозима и захтевима субјеката које заступа, и дужно  
је обавестити исте о свом правном мишљењу,  односно 
предузетим радњама, у року од 30 дана.

 У случају да је правно мишљење потребно 
дати, односно радњу предузети у року краћем од 30 
дана, субјект који се обратио правобранилаштву, дужан 
је да то посебно истакне и образложи у свом писменом 
захтеву, уз истицање да се захтев упућује као приоритет, 
са тачно означеним роком за поступање који не може 
бити краћи од осам дана, односно три дана када се ради 
о захтеву органа општине.

 Уколико оцени, да се налогом односно захтевом 
субјекта које заступа, крши Устав, закон или  угрожавају 
имовинска права и интереси општине, правобранилаштво 
ће без одлагања , а најкасније у року од три дана од дана 
пријема налога или захтева, писменим путем обавестити  
подносиоца захтева или налога, о разлозима за одбијање 
поступања са образложењем истих.

 Ако заступани субјект и после обавештења 
из става 4. овог члана, остане при издатом налогу или 
поднетом захтеву, Правобранилаштво ће поступити по 
том нлогу или захтеву, с тим што у том случају не може 
трпети штетне последице.

Члан 15.
 Правобранилаштво доставља Скупштини 
општине и председнику општине извештај о поступању у 
предметима, односно извештај о раду Правобранилаштва 
најмање једном годишње, а без одлагања на њихов захтев о 
поступању у појединим предметима , као и субјектима које 
заступа кад то писмено затраже.

Члан 16.
 Правобранилаштво ће пре покретања поступка 

пред судом, органом управе или другим надлежним органом, 
односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други 
акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, 

размотрити могућност споразумног решавања спорног 
односа, на своју иницијативу или иницијативу супротне 
стране.

 Уколико правобранилаштво процени да нису 
испуњени материјални или формални услови да се спорни 
однос реши споразумно или да предложено споразумно 
решење није у интересу општине, о томе ће писмено 
обавестити субјекта кога заступа.

 Пре закључења постигнутог споразума за решавање 
спорног односа, Правобранилаштво  је дужно да прибави 
сагласност  Општинске управе- Одељења за привреду и 
финансије, за закључење тог споразума.

За сваки коначни споразум у поступку за алтернативно 
решавање спора у коме не учествује Правобранилаштво, мора 
бити прибављено правно мишљење Правобранилаштва.

Члан 17.
 Послове из надлежности Правобранилаштва 
општине Инђија, обављају општински правобранилац и 
заменик општинског правобраниоца.

Општински правобранилац руководи радом и 
представља Правобранилаштво, а за свој  рад и рад 
Правобранилаштва одговоран је Скупштини општине.

Заменик општинског правобраниоца одговоран је за 
свој рад општинском правобраниоцу.

Члан 18.
 Општински правобранилац може предузети сваку 
радњу из надлежности Правобранилаштва.
Општински правобранилац искључиво је надлежан за 
покретање поступка оцене уставности и законитости, 
подношење извештаја Скупштини и обављање других 
послова из надлежности Правобранилаштва.

Заменик општинског правобраниоца може предузети 
сваку радњу из надлежности Правобранилаштва која није 
у искључивој надлежности општинског правобраниоца.

Члан 19.
 Општински правобранилац издаје у писменој 
форми општа обавезна упутства за рад и поступање 
заменика општинског правобраниоца и запослених 
у Правобранилаштву, ради постизања законитости, 
делотворности и једнообразности у поступању

Члан 20.
Општински правобранилац може издати упутство за 

обавезно поступање заменика општинског правобраниоца у 
појединим предметима, и исто мора бити у  писменој форми.
Заменик општинског правобраниоца који сматра да 
је упутство за обавезно поступање незаконито или 
неосновано, може изјавити општинском правобраниоцу 
приговор са образложењем у року од три дана од дана 
пријема упутства, а о приговору се мора одлучити 
најкасније у року од осам дана.

До одлуке општинског правобраниоца по приговору, 
заменик општинског правобраниоца дужан је да поступа 
по упутству , ако поступање по упутству у конкретном 
случају не трпи одлагање.
Ако општински правобранилац одбије приговор, заменик 
општинског правобраниоца ће поступити по упутству.
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Члан 21.
Ако је општински правобранилац одсутан или 

спречен за рад, замењује га заменик општинског 
правобраниоца.

Ако општинском правобраниоцу престане функција, 
до новог постављења, Скупштина општине поставља 
заменика општинског правобраниоца за вршиоца 
функције општинског правобраниоца на период од шест 
месеци.

Члан 22.
Правобранилачки приправник може предузети 

радње заступања у поступку пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом, у границама писменог 
овлашћења заменика општинског правобраниоца.

Члан 23.
Општински правобранилац и заменик општинског 

правобраниоца остварују права из радног односа у 
складу са прописима којима се уређује радни однос 
запослених у Општинској управи.

III ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКА

Члан 24.
Општинског правобраниоца и заменика општинског 

правобраниоца, на предлог Комисије за кадровска 
и административна  питања, поставља Скупштина 
општине на период од пет година, и исти могу бити 
поново постављени.

Члан 25.
За општинског правобраниоца и заменика 

општинског правобраниоца, може бити постављен 
држављанин Републике Србије који испуњава опште 
услове за рад у државним органима, који је завршио 
правни факултет, положио правосудни испит и достојан 
је правобранилачке функције.
   

Члан 26.
За општинског правобраниоца и заменика 

општинског правобраниоца, може бити постављено 
лице које поред општих услова, има радно искуство у 
правној струци после положеног правосудног испита и 
то:
1.пет година за општинског правобраниоца;
2.пет година за заменика општинског правобраниоца;

Члан 27.
 За правобранилачког приправника прима се 
лице које је завршило правни факултет и испуњава 
опште услове за рад у државним органима.
 Правобранилачки приправник прима се у 
радни однос на три године.
 Дипломирани правник  може бити примљен 
на обуку у правобранилаштво, без заснивања радног 
односа, ради стицања радног искуства и услова за 
полагање правосудног испита (волонтер).
 Програм обуке правобранилачког приправника 
и волонтера, утврђује Општински правобранилац.

 Правобранилачки приправник и волонтер 
може одређено време бити упућен на обуку у други 
орган јединице локалане самоуправе.

Члан 28.
 Административно-техничке и дактилографске 
послове за потребе Правобранилаштва, обавља запослени 
у Општинској управи, који има средњу стручну спрему са 
познавањем дактилографије, а који је  решењем Начелника 
општинске управе, распоређен на те послове. 

Члан 29.
 На заснивање  радног односа, права, обавезе, 
стручно усавршавање, оцењивање и одговорност 
запослених  у Правобранилаштву, примењују се прописи 
који уређују радне односе запослених у Општинској 
управи.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
 Ступањем на снагу ове одлуке, Јавно 
правобранилаштво општине Инђија, наставља са радом 
као Правобранилаштво општине Инђија.
 Општински јавни правобранилац, постављен до 
дана ступања на снагу ове одлуке, наставља са радом до 
постављења општинског правобраниоца  у складу са овом 
одлуком.

Члан 31.
 Скупштина општине  ће поставити општинског 
правобраниоца и заменика општинског правобраниоца у 
року од 60 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 32.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о јавном правобранилаштву општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 11 /94).

Члан 33.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:021-11/2014-I      Председник
 Дана: 17.октобра 2014.године                                                                                         
Инђија                Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана 32.став 1.тачка 16.Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и члана 37.став 1.тачка 29. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13),
 Скупштина општине  Инђиија, на седници 
одржаној 17.октобра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 

ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 
И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ   ИГАРА ЗА 

ЗАБАВУ

Члан 1.
 У Одлуци о радном времену угоститељских, 
трговинских и занатских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву („Службени лист општина 
Срема“ број 37/09,40/09 и 15/10), у члану 8. после става 
2. додају се нови став 3. и 4. који гласе:
 „У оквиру затвореног угоститељског објекта, 
може се емитовати музика или изводити музички или 
забавни програм, само под условом да је угоститељски 
објекат саграђен од материјала који обезбеђује звучну 
изолацију и заштиту од недозвољеног нивоа буке свих 
који живе у непосредној близини.
 Испуњеност услова из става 3. овог члана, 
решењем утврђује Одељење за урбанизам, комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине, у року 
од 15 дана од дана подношења захтева, а на основу 
грађевинске дозволе, употребне дозволе и других доказа 
за које службено лице оцени да су потребни.“
 У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: 
„чланом 15. Правилника о разврставању,минималним 
условима и категоризацији угоститељских објеката“ 
(„Службени гласник РС“ број 66/94,3/95 и 31/05)“, 
замењују се речима: „чланом 24. Правилника о 
условима и начину обављања угоститељске делатности, 
начину пружања угоститељских услуга, разврставању 
угоститељских објеката и минимално техничким 
условима за уређење и опремање угоститељских 
објеката“
 Досадашњи став 3. постаје став 5.

Члан 2.
 У члану 15.став 1. после тачке 7. додаје се нова 
тачка 8. која гласи:
 „ 8. ако у оквиру затвореног угоститељског 
објекта, емитује музику или изводи музички или 
забавни програм, а угоститењски објекат није саграђен 
од материјала који обезбеђује звучну изолацију и 
заштиту од недозвољеног нивоа буке, свих који живе у 
непосредној близини ( члан 8. став 3).“
 У досадашњој  тачки 8. која постаје тачка 9. 
речи: „став 3.“ замењују се речима: „став 5.“
 Досадашње тачке 8. и 9.постају тачке 9. и 10. 

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ИНЂИЈА

Број:33-3/2014-I          Председник
Дана:17.октобра 2014.године    
Инђија                     Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана 9.став 2. Правилника о 
условима, начину и поступку за стицање права својине 
на земљишту и објектима на које се примењује Закон о 
посебним условима за упис права својине на објектима 
изграђеним без грађевинске дозволе („Службени 
гласник РС“ број 31/13) и члана 37.став 1.тачка 6. 
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 17.октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ИНЂИИЈА КАО ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА  ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 
САГЛАСНОСТИ ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ 
НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ ИЗГРАЂЕНИ НА 

ПОВРШИНАМА   ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Члан 1.
 Овом одлуком одређује се Општинско веће 
општине Инђија,  као орган надлежан  за давање 
претходне сагласности за упис права својине, изузетно, 
за објекте односно делове објеката који су изграђени 
на  површинама јавне намене, односно на земљишту 
планираном за уређење или изградњу објеката јавне 
намене или површини јавне намене за које се, у складу 
са одредбама посебног закона утврђује јавни интерес. 

Члан 2.
 Сагласност  из  члана 1.ове одлуке, изузетно 
се може дати за: породичне стамбене објекте до 300 
m2 нето корисне површине, станове  у  стамбеним 
и стамбено-пословним  зградама до 200 m2 нето 
корисне површине, пословни простор у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама до 100 m2, гараже до 30 
m2, викенд куће (куће за одмор) до 200 m2, објекте за 
обављање занатске делатности до 100 m2, помоћне и 
економске објекте, а који су изграђени без грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђене 
техничке документације до 11.септембра 2009.  године, 
или су изграђени  на основу грађевинске дозволе,  
односно одобрења за изградњу и потврђене техничке 
документације до 11.септембра 2009.  године, а за чије 
коришћење није издата употребна дозвола. 
 Сагласност се може дати и на део породичног 
стамбеног објекта из става 1. овог члана, ако се тај 
део користи за становање и ако су на том објекту 
изведени конструктивни грађевински радови, кровна 
конструкција и кровни покривач.
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Члан 3.
 О сагласност из члана 1. ове одлуке, Општинско 
веће општине Инђија одлучује на захтев органа 
надлежног за упис права својине, коју исти прибавља по 
службеној дужности. 

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-280/2014-I                         Председник
Дана:17.октобра 2014.године  
Инђија                    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37.став1.тачка 24. Статута општине 

Инђија –пречишћен текст  („Сл.лист општине Инђија“, 
бр. 9/13) и члана 7. Одлуке о дану општине Инђија и 
општинским признањима („Сл.лист општина Срема“, 
бр. 42/10 и „Сл.лист општине Инђија“, бр. 13/13), 

Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 
дана 17.октобра 2014.године, донела је 

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ   ОКТОБАРСКЕ    НАГРАДЕ

I
 За изузетне резултате у раду и највиша 
достугнућа и остварења у области привредног и  
друштвеног  живота општине Инђија, у 2014.години 
додељују се укупно четири „Октобарске награде“, и то:

- у категорији правних  лица, 
1. Привредном друштву „ПЛАМЕН“ доо Инђија - 
за допринос  развоју и унапређењу   привреде општине 
Инђија ,

2. Привредном друштву GRUNDFOS SRBIJA 
доо Инђија - за допринос  афирмацији  и унапређењу 
привреде општине Инђија;
- у категорији  грађанин  или група грађана за заједничко 
дело или остварење, 
1. ЗОРАНУ и ЉУБИЦИ ЈАКШИЋ из Крчедина - за 
допринос   развоју и унапређењу културно-уметничког 
стваралаштва  и

2. БРАНИСЛАВУ ВОЈНОВИЋУ, БОЈАНУ 
СТОШИЋУ,  ВЛАДИМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ  И БОЈАНУ 
КОНСТАДИНОВИЋУ, припадницима полиције,  за 
испољену храброст и пожртвованост.

II
 Октобарска награда се додељује у виду плакете  
са дипломом и новчаним износом.
 

III
 Лицима из тачке I ове Одлуке, Октобарска 
награда ће се доделити на свечаној седници Скупштине 

општине Инђија, која ће се одржати поводом 22. октобра 
-  Дана општине Инђија.

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-281/2014-I                 Председник 
Дана:17. октобра 2014.године
Инђија                 Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана 15. став 1.тачка 4. и члана 
33. став 1.тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ број 111/09, 92/11 и  93/12), 
члана 3.став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 1/12) и члана 
37.став.1 тачка 31. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној  17.октобра 2014.године, донела је

ОДЛУКУ
И ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ИНЂИЈА

 
I

 У Одлуци о образовању Општинског штаба 
за ванредне ситуације на територији општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 6/11, 11/11 и 
„Службени лист општине Инђија“ број 9/12 и 11/12 и 
7/14)  у тачки I став 2. алинеја 4. - Чланови Општинског 
штаба, под редним бројем 5.  уместо Стеле Милаковић, 
именује се Милорад  Божић.
 Под редним бројем 7. уместо Боривоја Божића, 
именује се Драган Дошен. 

II
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-282/2014-I        Председник
Дана:17.октобра 2014.године                                                                                           
Инђија                                                Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана 18. и 37. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст(„Службени лист општине 
Инђија“ бр.9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17. oктобра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  
ПЛАН РАДА  ЗА РАДНУ 2014-2015 ГОДИНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ 
ИНЂИЈА 

I
 Даје се сагласност на Годишњи план рада  за 
радну 2014-2015 годину  Предшколске  установе  „Бошко 
Буха“ Инђија, који је донео Управни одбор Установе на 
седници одржаној 15.септембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:60-7/2014-I-1                                                          Председник
Дана,17.октобра 2014. године
И н ђ и ј a          Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана  17.  став 1. Закона  о јавним 
предузећима ( „Службени гласник РС“, бр.119/2012), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 37.став 
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст  
(„Службени лист општине Инђија“,број:9/13)
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17. октобра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

ИНЂИЈА ЈП ИНЂИЈА

I
 Дошен Драгану, престаје мандат у  Надзорном 
одбору Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП Инђија, због подношења 
оставке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-283/2014-I            П р е д с е д н и к
Дана, 17. октобра 2014.године,
И н ђ и ј а            Александар Ковачевић,с.р.

563
 На основу члана 12. став 2. и 3. члана 13. став 2. 
и члана 16. Закона  о јавним предузећима ( „Службени 
гласник РС“, бр.119/2012), члана 32. Став 1. Тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 37.став 1. Тачка 9. Статута општине 
Инђија  („Службени лист општина Срема“ број 16/08, 
23/08, 4/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 
1/2012 и 7/12  
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17. октобра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

I
 Кристијан Блануша из Инђије, именује се за 
члана  Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија, из реда 
запослених.

II
 Мандат именованог члана траје до истека 
мандата Надзорном одбору ЈКП „Водовод и 
канализација“ Инђија.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-284/2014-I          П р е д с е д н и к
Дана,17.октобра 2014. године,
И н ђ и ј а         Александар Ковачевић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
564
 На основу члана 57а. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, 
бр. 9/13) и члана 18. став 2. Одлуке о Општинском већу 
општине Инђија („Службени лист општина  Срема“, бр. 
25/08 и 15/10),
 Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној 09. октобра 2014. године, донело је 

О Д Л У К У
О ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

I
 Овом Одлуком задужују се чланови 
Општинског већа општине Инђија за поједине области 
из надлежности општине, и то:
1.за област финансије и буџет: Синиша Филиповић,
2.за област привреде и телекомуникације:Золтан Берта 
за привреду, Зоран Адам за
телекомуникације,
3.за област пољопривреде и рурални развој:Драган 
Купрешанин,
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4.за област здравства:  др Ђуро Калинић и др Ружа 
Авалић,
5.за област образовања и културе: Маја Бегић,
6.за област урбанизма и комунално-стамбену делатност:  
Милан Батало,
7.за област социјалне заштите: Владимир Пашић и
8.за област спорта и омладине: Жељко Ковачевић за 
спорт, Маја Каназир за омладину.

II
 Чланови Општинског већа, у оквиру задужења 
из тачке I  ове Одлуке, имају право и дужност да 
предлажу расправљање појединих питања, дају 
иницијативе за припремање  одлука и других аката које 
доноси Скупштина општине, учествују у раду радних 
тела Скупштине општине и остварују сарадњу са 
свим субјектима из области за коју су задужени ( јавна 
предузећа, установе, надлежно одељење Општинске 
управе, месне заједнице и др.). 

III
 Даном ступања на снагу  ове Одлуке престаје да 
важи Одлука број: 02-289/2012-III од 18.децембра 2012.
године („Сл.лист општине Инђија“, бр.12/12).

IV
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-275/2014-III                                                                  Председавајући
Дана:09.октобра 2014.године,          Заменик  Председника
Инђијa             општине  
     Милан Бодирожа,с.р.

565
 На основу члана 50. Одлуке о правима у 
социјалној заштити општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, број 1/12, 5/13, 14/13 и 16/13) и члана 
58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 09.октобра 2014.године, донело је

П Р А В И Л Н И К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И 

НАЧИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ 
ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

Члан  1.
 Овим Правилником утврђују се ближи услови, 
поступак и начин за остваривање права на коришћење 
услуге лични пратилац детета (у даљем тексту: услуга).

Члан 2.
 Право на услугу, остварује дете са 
инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је 
потребна подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области кретања и комуникације 
са другима, под условом да је укључено у васпитно-

образовну установу, односно школу, до краја редовног 
школовања, укључујући завршетак средње школе.
 Услугу из става 1. овог члана обезбеђује Центар 
за социјални рад „Дунав“ у Инђији.

Члан 3.
 Услуга обухвата пружање детету одговарајуће 
индивидуалне практичне подршке, ради укључивања 
у редовно школовање и активности у заједници, ради 
успостављања што већег нивоа самосталности, и то:
1. помоћ у коришћењу превоза (улазак и излазак 
из средстава превоза, куповина карте и сл.),
2. помоћ у кретању (оријентација у простору 
уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или 
коришћење других помагала и сл.),
3. помоћ у реализацији ваннаставних активности 
(подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији 
и сл.), укључујући културне или спортске активности и 
друге облике подршке,
4. сарадња са родитељима односно стараоцима 
детета, наставним особљем, педагошко-психолошком 
службом школе и са стручним радником Центра за 

Члан 4.
            Корисник услуге може бити:
1. дете са ментално недовољном развијеношћу,
2. дете са телесним инвалидитетом,
3. дете са сензорним инвалидитетом,
4. дете са вишеструком ометеношћу,
5. дете са аутизмом.

Члан 5.
        Корисник услуге из члана 4. остварује право на исту: 
1. ако има пребивалиште на територији општине 
Инђија,
2. ако његов родитељ, старатељ или хранитељ има 
пребивалиште на територији општине Инђија,
3. ако је укључен у васпитно – образовну установу, 
односно школу,
4. ако има идентификовану потребу за услугом 
личног пратиоца детета, а на основу Мишљења 
Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке 
(у даљем тексту: Интерресорна комисија).

Члан 6.
 Захтев за остваривање права на услугу, 
Центру за социјални рад „Дунав“ у Инђији подноси 
родитељ, старатељ или хранитељ детета, са следећом 
документацијом:
1. извод из матичне књиге рођених за дете,
2. мишљење Интерресорне комисије, којим је 
идентификована потреба за услугом личног пратиоца 
детета,
3. потврда о пребивалишту за дете,
4. фотокопија личне карте родитеља, стараоца или 
хранитеља,
5. потврда надлежне школе о својству редовног ученика 
за дете.
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Члан 7.
 По поднетом захтеву, решењем одлучује Центар 
за социјални рад „Дунав“ у Инђији, као првостепени 
орган у складу са одредбама Одлуке о правима у 
социјалној заштити општине Инђија и овог Правилника.
По жалби на решење Центра за социјални рад „Дунав“ у 
Инђији, одлучује Општинско веће у року од 15 дана, од 
дана подношења жалбе.

Члан 8.
 Право на остваривање услуге признаје се 
кориснику од дана подношења захтева Центру за социјални 
рад „Дунав“ у Инђији, а траје у временском оквиру одређеном 
Индивидуалним планом подршке детету, који је саставни део 
Мишљења Интерресорне комисије, осим за време трајања 
зимског и летњег распуста и државних и верских празника.
 По истеку временског оквира из става 1. овог члана, а по 
достављеном Мишљењу Интерресорне комисије, Центар за 
социјални рад „Дунав“ у Инђији продужиће право кориснику, 
без поновног подношења документације из члана 5. овог 
Правилника. 

Члан 9.
 Средства за остваривање права на услугу 
личног пратиоца детета обезбеђују се у буџету Општине 
и наменски се преносе Центру за социјални рад „Дунав“ 
у Инђији.

Члан 10.
 Лични пратилац мора имати завршену обуку по 
акредитованом програму за пружање услуге личног 
пратиоца.
Центар за социјални рад „Дунав“ у Инђији појединачно 
сваком детету додељује личног пратиоца. 
 Лични пратилац има право на  месечну накнаду 
у висини последње објављене минималне зараде у 
“Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 11.
 Надзор над радом личних пратилаца врши 
Центар за социјални рад „Дунав“ у Инђији, тако што 
прикупља и анализира дневник рада личних пратилаца, 
прати пружање  услуга одређених Индивидуалним 
планом подршке детету, једном недељно организује 
састанке са личним пратиоцима  и анализира постигнут 
напредак у пружању Програмом задатих услуга 
корисницима.
 

Члан 12.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“, а примењиваће се од 01. јануара 2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:55-42/2014-III             Председавајући,
Дана:09.октобра 2014.године          заменик председника 
И н ђ и ј а           општине 
                      Милан Бодирожа,с.р.

566
 На основу члана 60. став 4. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/11 и 88/13) 
и члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђија - 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
број 9/13), 
        Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 09.октобра 2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О  

КОРИШЋЕЊУ
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

 Члан 1.
 У Правилнику о коришћењу службених возила 
(„Службени лист општине Инђија“ број 11/12), у члану 2. став 
1. после речи: „аутомобили“ брише се реч: „и“ и додаје запета, 
а после речи: „возило“, додају се речи: „и минибус“.

Члан 2.
 У члану 4. став 1. после речи „возила“ брише се 
тачка, и додају речи: „и минибус.“.
 У ставу 2. после речи „два“ додаје се реч: „службена“.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Председник општине одлучује о употреби минибуса.“
Досадашњи став 3.4.5. и 6. постају ставови 4.5.6. и 7.

Члан 3.
 У члану 5. став 1. речи: “по правилу“ бришу се, 
а после речи: „могу управљати“ додају се речи: „изузев 
минибусом,“.
 У ставу 2. речи: „став 4.5. и 6.“ замењују се 
речима: “став 5.6. и 7.“.

Члан 4.
 У члану 10. став 3. речи: „став 3.“ замењују 
се речима: “став 4.“, а после речи: „издаје“ речи: “шеф 
одсека за заједничке послове односно“ бришу се.
 У ставу 4. речи: „став 4.5. и 6.“ замењују се 
речима: “став 5.6. и 7.“.
 У ставу 6. речи: “шефу одсека за заједничке 
послове односно начелнику тог Одељења“ замењују 
се речима: „начелнику Одељења за општу управу и 
заједничке послове“.

Члан 5.
 У члану 11. став. 2. речи: „шеф Одсека за 
заједничке послове, односно начелник тог одељења“ 
замењују се речима: „ начелника Одељења за општу 
управу и заједничке послове“.

Члан 6.
              У члану 12. став 1. речи: „став 3.“ замењују се 
речима: “став 4.“, а после речи: „пријављују се“ речи: 
“шефу Одсека за заједничке послове односно начелнику 
тог одељења“ замењују се речима: „начелнику Одељења 
за општу управу и заједничке послове“.
            У ставу 2. речи: “шеф Одсека за заједничке 
послове, односно начелник тог Одељења“ замењују се 
речима: „начелник Одељења за општу управу и
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заједничке послове“.

Члан 7.
               У члану 13. речи: “Одсек за заједничке послове, 
дужан је“ замењују се речима: „Одељење за општу 
управу и заједничке послове, дужно је“.

Члан 8.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:410-49/2014-III           Председавајући,
Дана:09.октобра 2014.године                                          заменик 
Инђија                Председника општине
      Милан Бодирожа,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

567
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-566/2014-II
Дана: 09. мај  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Дунав“ Нови Сланкамен као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату котизације за такмичење у 
пролећном делу сезоне 2013/2014.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен   број  355-
1012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник
       Петар Филиповић с.р.

568
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-622/2014-II
Дана: 30. мај  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 20.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Љуково“  
из Љукова  као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату котизација за такмичење у пролетњем делу 
првенства Сремске фудбалске лиге сениора и кадета.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-
1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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569
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-424/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.093,00  дин. Атлетском клубу 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату провизије банке и путне трошкове.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

570
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-829/2014-II
Дана: 09. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 511.111,00  дин. Фудбалском клубу 
«Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату накнаде по Уговору о бављењу 
спортом.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-
1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

571
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-446/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председ ник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 1.000,00  дин. Атлетском клубу 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату  путних трошкова.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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572
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-624/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија („Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 2.989,00  дин. Атлетском клубу 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату  путних трошкова.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

573
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-694/2014-II
Дана: 01. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 

 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 157.550,00  дин. 
Женском рукометном  клубу „ Железничар“ Инђија 
као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
коришћења спортске хале за утакмице и тренинге за 
месец мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског рукометног клуба „ Железничар“  Инђија     број  
250-2200000115760-41.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

574
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-699/2014-II
Дана: 28. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 73.884,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату судијских трошкова, пореза и 
доприноса.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
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4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

575
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-702/2014-II
Дана: 28. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 31.536,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату судијских трошкова, пореза и 
доприноса и котизације.
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

576
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-703/2014-II
Дана: 09. Јун  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 

Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 359.259,73  дин. Фудбалском клубу «Инђија» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату зараде за месец мај 2014. Године и Уговора о делу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

577
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-732/2014-II
Дана: 01. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 43.300,00  дин. ЖОК «Младост» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату коришћења спортске хале за тренинге за месец 
мај 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун ЖОК «Младост»» Инђија     број  340-2203-14



Број 11, страна број  399                        Службени лист општина Инђија              Петак 17. октобар 2014.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

578
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-753/2014-II
Дана: 01. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 

 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.900,00  дин. Кошаркашком 
клубу «Индијанс» Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату коришћења спортске хале за 
тренинге  за месец мај 2014. године.
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба «Индијанс» Инђија  број  105-
86140-17
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

579
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-754/2014-II
Дана: 01. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 46.000,00  дин. Фудбалском клубу «Инђија» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату коришћења спортске хале за тренинге за месец мај 
2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

580
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-776/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 
23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) 

 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 425.251,00  дин. 
Женском рукометном клубу „ Железничар“ Инђија као
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финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине за јул 2014. год, стипендије играчима и  
накнаде стручним лицима као и порези и доприноси за 
исплату дуга за сезону        2013/2014. године, уплату 
рачуна за снимање утакмица и уплату рачуна за тонере 
за штампач.
 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женском рукометном клубу „ Железничар“ Инђија број  
250-2200000115760-41.
 3. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије.
 4. Решење ступа на снагу даном доношења.
 5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

581
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-814/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 50.052,00  дин. Кошаркашком клубу 
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату путних трошкова и пореза. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија     број  330-
52000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

582
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-786/2014-II
Дана: 24.  јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00  дин. Рукометном клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарина за април 2014. Године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Рукометном 
клубу „ Инђија“ Инђија број  330-52001060-69.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

583
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-800/2014-II
Дана: 23. Јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 359.261,00  дин. Фудбалском клубу 
«Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату зараде за месец јун 2014. Године и 
Уговора о делу.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-1050929-35
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

584
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-806/2014-II
Дана: 18. јул 2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 16.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Полет“  
Н.Карловци  као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату хранарине за месец јуни 2014. године.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Полет“  Н.Карловци  број  355-
1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

585
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-807/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00  дин. ЖОК «Младост» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату првог дела котизације за такмичарску сезону 
2014/2015 године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ЖОК «Младост»» Инђија     број  340-2203-14

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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586
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-814/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 50.052,00  дин. Кошаркашком клубу 
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату путних трошкова и пореза. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „ Железничар“ Инђија     број  330-
52000416-61.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
587
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-816/2014-II
Дана: 04. јул 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.064,20  дин. Одбојкашком  
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату стипендије, хранарине и пореза 
играчима за јул 2014.године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашком  клубу „ Инђија“  Инђија     број  355-
1027405-88.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

588
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-817/2014-II
Дана: 18.  јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Слога“ Марадик као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за јул 2014. Год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик   број  355-1027859-84.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
 



Број 11, страна број  403                        Службени лист општина Инђија              Петак 17. октобар 2014.

589
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-819/2014-II
Дана: 08.  јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 36.000,00  дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату трошкова котизације, 
осигурања и смештаја за 6 такмичара за Камп припреме 
перспективних такмичара у Апатину од 09. до 15. јула 
2014. Године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате клубу „Железничар“ Инђија број  105-86126-59.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

590
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-822/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)

 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.000,41  дин. Атлетском клубу 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату  путних трошкова.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

591
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-830/2014-II
Дана: 28. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 179.449,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине тренерима и порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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592
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-836/2014-II
Дана: 09.  јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 276.819,87 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату личних доходака за четворо 
запослених у Савезу, за месец јун 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза спортова општине     Инђија број 840-1337763-20.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
593
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-837/2014-II
Дана: 09.  јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 27.000,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату рачуна за спортску опрему.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза спортова општине     Инђија број 840-1337763-20.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

594
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-839/2014-II
Дана: 11. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.300,00 дин. Стрељачком  клубу 
„ Младост  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова котизације за Првенство 
Војводине МК пушком у Новом Саду.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком  клубу „ Младост  “ Инђија  број  355-
1028386-55.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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595
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-840/2014-II
Дана: 18.  јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 45.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Хајдук“ Бешка као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за јул 2014.год. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка   број  310-6880-40.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

596
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-868/2014-II
Дана: 18.  јул  2014. 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)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. 
и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.775,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату рачуна за спортска признања.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине     Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

597
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-878/2014-II
Дана: 25. јул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.100,00 дин. Стрељачком  клубу 
„ Младост  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова котизације за Првенство 
Србије МК пушком у Новом Саду.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком  клубу „ Младост  “ Инђија  број  355-
1028386-55.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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598
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-468-6/2014 -II
Дана: 05. август  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Црвеном крсту из Инђије за јун 2014. године, 
одобравају се средства у висини 84.099,49 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

599
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-269-5/2014 -II
Дана: 05. август  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Црвеном крсту из Инђије за мај 2014. године, 
одобравају се средства у висини 84.341,09 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним 

организацијама – Црвени крст.
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 

текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 

привреду и финансије.  
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

600
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-31-1/2014 -II
Дана: 30. април 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Еколошком удружењу за локално одрживи 
развој „ЕКО-ЛОР“ одобравају се средства у висини 
50.000,00 динара, за финасирање пројекта „Како да 
делујем-моје право на здраву животну средину“ по 
Јавном конкурсу за 2013. годину. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
481, позиција 35 – Дотације невладиним организацијама 
– Остале организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Алфа банке, број 180-3181210040582-06.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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601
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-749/2014-II
Дана: 13.06. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми и 
пројекти у области културе  – одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин.  КУД Паја Зарић Нови Карловци   
као финансијска помоћ која им је неопходна за превоз у 
Ваљево на манифестацију „ Златни опанак “.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД Паја Зарић Нови Карловци  број 355-1027357-38.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

602
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-750/2014-II
Дана: 13.06. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 

другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми и 
пројекти у области културе  – одобравају се средства у 
износу од 46.000,00 дин.  КУД Паја Зарић Нови Карловци   
као финансијска помоћ која им је неопходна за куповину 
народног музичког инструмента на терену.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД Паја Зарић Нови Карловци  број 355-1027357-38.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

603
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-908/2014-II
Дана: 15.08. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми и 
пројекти у области културе  – одобравају се средства у 
износу од 100.000,00 дин.  Удружењу грађана Мој Срем 
Крчедин   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за потребе реализације манифестације Међународне 
ликовне и песничке колоније Крчедин 2014.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружењу грађана Мој Срем Крчедин  број 355-1133013-66.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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604
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-671/2014-II
Дана: 26. маj 2014. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. и 70. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 2. 9. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014 год., Раздео 2, Функција 160 
– Опште јавне услуге које нису класификоване  на 
другом месту, економска класификација 499, позиција 
32 – Стална буџетска резерва, одобравају се средства у 
износу од 699.450,00 динара, за лампе, прслуке, одела, 
чизме, песак, лопата, пвц фолије, за заштиту од поплаве 
дунавске обале која може бити потенцијално угрожена.

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

3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Инђија»
                                              Председник 

                                                        Петар Филиповић,с.р

605
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-618-1/2014 -II
Дана: 30. јул 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

                                           Р Е Ш Е Њ Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се средства 
у висини 136.201,17 динара, за финасирање пројекта 

„Социјално-економска заштита слепих у друштвене 
активности и подстицање друштвене бриге о особама 
са визуелним хендикепом“ за јун 2014. године. Средства 
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                   

                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р. 

606
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-939/2014 -II
Дана: 27.  август  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

                                           Р Е Ш Е Њ Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се средства 
у висини 153.626,40 динара, за финасирање пројекта 
„Социјално-економска заштита слепих у друштвене 
активности и подстицање друштвене бриге о особама 
са визуелним хендикепом“ за јул 2014. године. Средства 
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                  

                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.
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607
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-651/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко 
у 2014. години“, за закуп пословног простора за мај  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

608
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-652/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко 

у 2014. години“, за закуп пословног простора за април  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                               Председник                                                     

Петар Филиповић,с.р.

609
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-653/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко 
у 2014. години“, за закуп пословног простора за март  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                 

                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р. 
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610
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-654/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко у 
2014. години“, за закуп пословног простора за фебруар 
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

611
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 947/2014-II
Дана: 22.08.  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( 
„Службени лист општине Инђија 7/2014) “ 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 5.183,69 дин. Омладинском  Културно 
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија  као финансијска 
помоћ која им је неопходна за трошкове електричне 
енергије по рачуну за месец јули 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “ 
Инђија број 160-302883-26

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

612
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-655/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 
16/13), Председник општине Инђија доноси

      Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко 
у 2014. години“, за закуп пословног простора за јануар 
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                               Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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613
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-629/2014 –II п
Дана: 24. јун 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Соко“ одобравају се средства у висини 
28.750,00 динара, по пројекту „Активности КУД-а Соко 
у 2014. години“, за превоз ансамбла на покрајинску 
смотру у Бачку Тополу. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. 
год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и 
вере некласификоване на другом месту,  481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Ерсте банке, број 340-10152-29.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

614
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-657/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Калина“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Програм рада украјинског  

КУД-а Калина у 2014. години“, за закуп пословног 
простора за април  2014.  године. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту,  481, 
позиција 39 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Credit Agricole банке, број 330-
52000440-86.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

615
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-657/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Калина“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Програм рада украјинског  
КУД-а Калина у 2014. години“, за закуп пословног 
простора за април  2014.  године. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту,  481, 
позиција 39 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Credit Agricole банке, број 330-
52000440-86.

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

       4. Решење ступа на снагу даном доношења.
        5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.                                   
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
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616
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-658/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Калина“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Програм рада 
украјинског  КУД-а Калина у 2014. години“, за закуп 
пословног простора за март  2014.  године. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту,  481, 
позиција 39 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Credit Agricole банке, број 330-
52000440-86.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                   Председник           

Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

617
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-659/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Калина“ одобравају се средства у висини 

5.782,60 динара, по пројекту „Програм рада украјинског  
КУД-а Калина у 2014. години“, за закуп пословног 
простора за фебруар  2014.  године. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту,  481, 
позиција 39 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Credit Agricole банке, број 330-
52000440-86.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

618
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-661/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

 Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. КУД  „Калина“ одобравају се средства у висини 
5.782,60 динара, по пројекту „Програм рада украјинског  
КУД-а Калина у 2014. години“, за закуп пословног 
простора за јануар  2014.  године. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту,  481, 
позиција 39 – Дотације невладиним организацијама – 
Програми и пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Credit Agricole банке, број 330-
52000440-86.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
      Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р
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619
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-640/2014 –II п
Дана: 24. јун 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 28.750,00 динара, по пројекту „Игром и песмом 
кроз Инђију“, за превоз ансамбла на покрајинску смотру 
у Бачку Тополу. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

620
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-663/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 6.476,75 динара, по пројекту „Игром и песмом 

кроз Инђију“, за трошкове електричне енергије за април  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

621
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-664/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),

 Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Игром и песмом 
кроз Инђију“, за закуп пословног простора за мај  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповићс.р.                                                                                                                                    
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622
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-665/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Игром и песмом 
кроз Инђију“, за закуп пословног простора за април  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   
  

623
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-666/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Игром и песмом 

кроз Инђију“, за закуп пословног простора за март  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.

624
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-667/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Игром и песмом 
кроз Инђију“, за закуп пословног простора за фебруар  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.

                                   
                           Председник

                                                     Петар Филиповић,с.р.   
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625
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-668/2014 -II
Дана: 30. мај 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОКУД  „Инђија“ одобравају се средства у 
висини 5.782,60 динара, по пројекту „Игром и песмом 
кроз Инђију“, за закуп пословног простора за јануар  
2014.  године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 860 – Рекреација, култура и вере 
некласификоване на другом месту,  481, позиција 39 – 
Дотације невладиним организацијама – Програми и 
пројекти у области културе .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Интеза банке, број 160-302883-26.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник

                                                     Петар Филиповић,с.р.   

626
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-159-1/2013 -II
Дана: 03. април 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13),

 Председник општине Инђија доноси

                                           Р Е Ш Е Њ Е

1. Омладинском културно-уметничком друштву  
„Инђија“ одобравају се средства у висини 150.000,00 

динара, за финасирање пројекта „Игром и песмом 
кроз Инђију“. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. , Раздео 
2, Функција 160 – Опште јавне услуге класификоване на 
другом месту 481, позиција 35 – Дотације невладиним 
организацијама – Остале организације .

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Управе за трезор Инђија, број 840-
2622763-91.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић ,с.р.

627
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-756/2014 -II
Дана: 22.  јул 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 
7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат 
„Помоћ у кући „ за мај 2014. године, одобравају се 
средства у висини 218.482,00 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.                                   

                                                              Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р.
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628
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-871/2014 -II
Дана: 22.  јул 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 
7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 
7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат 
„Помоћ у кући „ за јун 2014. године, одобравају се средства 
у висини 218.482,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту 481, 
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

                               Председник                                                     
                                                     Петар Филиповић,с.р

629
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-950/2014 -II
Дана: 26.август 2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за пројекат 

„Помоћ у кући „ за јул 2014. године, одобравају се 
средства у висини 218.419,00 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Ерсте банка Инђија, број 340-11006338-07

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

                                   
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.                                                                                                                                   

630
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-33-1/2014 -II
Дана: 26. мај  2014. 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 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Бициклистичком клубу „МТБ дружина“  
одобравају се средства у висини 60.000,00 динара, 
за финансирање пројекта „Уређење бициклистичко 
пешачке стазе у Чортановцима „ по јавном конкурсу 
за 2013 годину. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о буџету општине Инђија за 2014. год. 
, Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 
35 – Дотације невладиним организацијама – Остале 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
код Ерсте банке, број 340-11007273-15.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
                                                              Председник                                                     

                                                     Петар Филиповић,с.р.
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631
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-551-2/2014-II
Дана: 27. фебруар 2014. 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 и 
108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 
4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 
3. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 16/13), 

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 2014. год., Раздео 2, Функција 160 
– Опште јавне услуге које нису класификоване  на 
другом месту, економска класификација 499, позиција 
31 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 
износу од 349.999,65  дин. у оквиру Раздела 3, Функција 
090 – Социјална заштита некласификована на другом 
месту;  позиција 156; економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар за 
совијални рад „Дунав“.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Функција 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту;  позиција 
156; економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти – Центар за совијални рад „Дунав“,  за 
набавку огрева за најугроженије кориснике.

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у «Службеном листу 

општине Инђија».
                                              Председник 

Петар Филиповић,с.р.       

632
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 765/2014-II
Дана: 17.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 

и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) 
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о ребалансу  буџета општине 
Инђија за 2014. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од  79.803,20 дин.  Културно уметничком 
друштву  „ Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен  за 
реализацију пројекта  у 2014.г. за трошкове организације 
„Дани бресака “

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „ Др Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сланкамен  број 355-1024894-55.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

633
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 804/2014-II
Дана: 22.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) 
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о ребалансу  буџета општине 
Инђија за 2014. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 7/14), 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од  300.000,00 дин.  Културно уметничком 
друштву  „ Бранко Радичевић“ Бешка  за реализацију 
пројекта „Програм рада КУД-а „Бранко Радичевић“ 
Бешка за 2014.г.“  за трошкове путовања у Немачку 
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „ Бранко Радичевић“ 
Бешка  број 310-6879-43.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

634
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 808/2014-II
Дана: 09.07.  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.793,70 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Соко“ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец јун 2014 год 
пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 340-
10152-29.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

635 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 809/2014-II
Дана: 09.jul  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.793,70 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Соко“ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец јул 2014 год 
пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 340-
10152-29.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

636
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 810/2014-II
Дана: 09.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.793,70 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Калина “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец јун 2014 год 
пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број 
330-52000440-86.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

637
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 812/2014-II
Дана: 09.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.793,70 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Калина “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец јуl 2014 год 
пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број 
330-52000440-86.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

638
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 815/2014-II
Дана: 09.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 5.793,70 дин.  Омладинском културно 
уметничком друштву „ Инђија “ Инђија  као финансијска 
помоћ која им је неопходна за плаћање закупнине за 
месец јун 2014 год пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Омладинском културно уметничком друштву „ Инђија “ 
Инђија  број 160-302883-26.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић,с.р
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639
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 818/2014-II
Дана: 09.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 5.793,70 дин.  Омладинском културно 
уметничком друштву „ Инђија “ Инђија  као финансијска 
помоћ која им је неопходна за плаћање закупнине за 
месец јун 2014 год пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Омладинском културно уметничком друштву „ Инђија “ 
Инђија  број 160-302883-26.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

640
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 834/2014-II
Дана: 24.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 
) и Одлуке о ребалансу  буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  150.000,00 дин.  Удружењу грађана „Мој Срем“ 
из Крчедина за реализовање пројекта VII Међународна 
ликовна и песничка колонија Крчедин 2014.г.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења грађана „Мој Срем“ Крчедин број 355-
1133013-66 код Војвођанске банке 

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

641
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 847/2014-II
Дана: 18.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) 
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2014. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 7/14) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  45.000,00 дин.  Културно уметничком друштву  
„ СОКО “ Инђија  по Уговору број 40-629/2014-II од 
24.04.2014. г. за трошкове превоза у Републику Српску 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „ СОКО  “ Инђија  број 
340-10152-29.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
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4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

642
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 860/2014-II
Дана: 07.08. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  55.000,00 дин.  Културно уметничком друштву  
„ Паја Зарић “ Нови Карловци за превоз у Алексинац на 
Фестивал фолклора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „Паја Зарић“ Нови 
Карловци број 355-1027357-38

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић с.р.

643
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 861/2014-II
Дана: 07.08. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  20.000,00 дин.  Културно уметничком друштву  
„ Паја Зарић “ Нови Карловци за превоз у Врчин на 
манифестацију „Крени коло“ 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „Паја Зарић“ Нови 
Карловци број 355-1027357-38

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

644
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 864/2014-II
Дана: 16.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  49.720,00 дин.  Културно уметничком друштву  
„ Иво Лола Рибар “ Крчедин  као финансијска помоћ која 
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им је непходна  за трошкове организације „Јулских 
дана “- фестивал фолклора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „ Иво Лола Рибар “ 
Крчедин број 355-1024618-10.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић с.р.

645
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 874/2014-II
Дана: 22.08. 2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  138.000,00 дин.  Књижевном клубу „Мирослав 
Мика Антић“ Инђија за пројекат Међународна песничка 
манифестација „Гарави сокак“

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Књижевног клуба „Мирослав Мика Антић“ Инђија број 
340-20589-49

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

646
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 877/2014-II
Дана: 25.jул  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од  50.280,00 дин.  Културно уметничком друштву  
„ Иво Лола Рибар “ Крчедин  као финансијска помоћ која 
им је непходна  за трошкове организације „Јулских дана 
“- фестивал фолклора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву  „ Иво Лола Рибар “ 
Крчедин број 355-1024618-10.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

647
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 909/2014-II
Дана: 13.08.  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 
7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
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16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( 
„Службени лист општине Инђија 7/2014) “ 
 Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.865,83 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Соко“ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец август  2014 
год пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број 340-
10152-29.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.

648
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 933/2014-II
Дана: 13.08.  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија 7/2014) “ 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 5.865,83 дин. Омладинском  Културно 
уметничком друштву „ Инђија“ Инђија  као финансијска 
помоћ која им је неопходна за плаћање закупнине за 

месец август  2014 год пословног простора.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Омладинском Културно уметничком друштву „Инђија “ 
Инђија број 160-302883-26

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић с.р.

649
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 934/2014-II
Дана: 13.08.  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 
) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 
2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија ( 
„Службени лист општине Инђија 7/2014) “ Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.865,83 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Калина“ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање закупнине за месец август  2014 
год пословног простора.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број 
330-52000440-86.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.

Председник
       Петар Филиповић с.р.
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650
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-574/2014-II
Дана: 30. мај  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.000,00 дин. Фудбалском   клубу 
„ Љуково“  из Љукова  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за мај 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-
1029387-59.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић с.р.

651
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-577/2014-II
Дана: 09. мај  2014. 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)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 80.000,00 дин. Фудбалском   клубу 
„ Железничар“  Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за април 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Железничар“  Инђија       број  355-
1001273-11.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић с.р.
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САДРЖАЈ
Бр. акта      Назив акта                        Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 
(554)  Одлука о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014          368

(555) Одлука о пијацама,        382

(556) Одлука о правобранилаштву      387

(557) Одлука о измени Одлуке
о радном времену угоститељских,
рговинских и занатских објеката
 и објеката за приређивање игара за забаву    390

(558) Одлука о одређивању општинског већа, 
као органа надлежнод за давање предходне 
сагласности на упис својине на објектима
који су изграђени на површинама јавне намене,     390

(559) Одлука о додели Октобарске награде     391

(560) Одлука о измени Одлуке о образовању 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
на територији општине Инђија,       391

(561) Решење о давању сагласности на
Годишњи План рада за радну 2014-2015
годину  Предшколске установе 
„Бошко Буха“ Инђија ,       392

(562) Решење о престанку мандата
једном члану Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија,      392

(563) Решење о именовању једног члана 
Надзорног одбора 
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија      392

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

(564) Одлука о задужењу чланова 
Општинског већа,       392

(565) Правилник о ближим условима, 
поступку и начину за остваривање права 
на коришћење услуге лични пратилац детета,    393

(566) Правилник о изменама и допунама
 правилника о коришћењу службених возила,    394

Бр. акта      Назив акта                        Страна
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(570) Решење број:40-829/2014-II      396
(571) Решење број:40-446/2014-II      396
(572) Решење број:40-624/2014-II      397
(573) Решење број:40-692/2014-II      397
(574) Решење број:40-699/2014-II      397
(575) Решење број:40-702/2014-II      398
(576) Решење број:40-703/2014-II      398
(577) Решење број:40-732/2014-II      398
(578) Решење број:40-753/2014-II      399
(579) Решење број:40-754/2014-II      399
(580) Решење број:40-776/2014-II      399
(581) Решење број:40-777/2014-II      400
(582) Решење број:40-786/2014-II      400
(583) Решење број:40-800/2014-II      400
(584) Решење број:40-806/2014-II      401
(585) Решење број:40-807/2014-II      401
(586) Решење број:40-814/2014-II      402
(587) Решење број:40-816/2014-II      402
(588) Решење број:40-817/2014-II      402
(589) Решење број:40-819/2014-II      403
(590) Решење број:40-822/2014-II      403
(591) Решење број:40-830/2014-II      403
(592) Решење број:40-836/2014-II      404
(593) Решење број:40-837/2014-II      404
(594) Решење број:40-839/2014-II      404
(595) Решење број:40-840/2014-II      405
(596) Решење број:40-868/2014-II      405
(597) Решење број:40-878/2014-II      405
(598) Решење број:40-468-6/2014-II     406
(599) Решење број:40-269-5/2014-II     406
(600) Решење број:401-31-1/2014-II     406
(601) Решење број:40-749/2014-II      407
(602) Решење број:40-750/2014-II      407
(603) Решење број:40-908/2014-II      407
(604) Решење број:40-671/2014-II      408
(605) Решење број:40-618-1/2014-II     408
(606) Решење број:40-937/2014-II      408
(607) Решење број:40-651/2014-II      409
(608) Решење број:40-652/2014-II      409
(609) Решење број:40-653/2014-II      409
(610) Решење број:40-654/2014-II      410
(611) Решење број:40-947/2014-II      410
(612) Решење број:40-655/2014-II      410
(613) Решење број:40-629/2014-II      411
(614) Решење број:40-656/2014-II      411
(615) Решење број:40-657/2014-II      411
(616) Решење број:40-658/2014-II      412
(617) Решење број:40-659/2014-II      412
(618) Решење број:40-661/2014-II      412



Број 11, страна број  426                           Службени лист општина Инђија              Петак 17. октобар 2014.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 
- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620
CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија

Бр. акта      Назив акта                                          Страна

(619)  Решење број:40-640/2014-II               413
(620)  Решење број:40-663/2014-II               413
(621)  Решење број:40-664/2014-II               413
(622)  Решење број:40-665/2014-II               414
(623)  Решење број:40-666/2014-II               414
(624)  Решење број:40-667/2014-II               414
(625)  Решење број:40-668/2014-II               415
(626)  Решење број:401-159-1/2014-II               415
(627)  Решење број:40-756/2014-II               415
(628)  Решење број:40-871/2014-II               416
(629)  Решење број:40-950/2014-II               416
(630)  Решење број:401-33-1/2014-II               416
(631)  Решење број:40-551/2014-II               417
(632)  Решење број:40-765/2014-II               417
(633)  Решење број:40-804/2014-II               417
(634)  Решење број:40-808/2014-II               418
(635)  Решење број:40-809/2014-II               418
(636)  Решење број:40-810/2014-II               418
(637)  Решење број:40-812/2014-II               419
(638)  Решење број:40-815/2014-II               419
(639)  Решење број:40-818/2014-II               420
(640)  Решење број:40-834/2014-II               420
(641)  Решење број:40-847/2014-II               420
(642)  Решење број:40-860/2014-II               421
(643)  Решење број:40-861/2014-II               421
(644)  Решење број:40-864/2014-II               421
(645)  Решење број:40-874/2014-II               422
(646)  Решење број:40-877/2014-II               422
(647)  Решење број:40-909/2014-II               422
(648)  Решење број:40-933/2014-II               423
(649)  Решење број:40-934/2014-II               423
(650)  Решење број:40-574/2014-II               424
(651)  Решење број:40-557/2014-II               424


