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На основу  члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 
и 20/10),  разматрајући  услове за учешће на Kонкурсу 
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 
равноправност полова за доделу бесповратних средстава 
градовима и општинама са територије АП Војводине за 
суфинансирање реализације локалних акционих планова 
за унапређење положаја Рома у области становања, број: 
133-401-557/2015-06.

Општинско веће општине Инђија на је седници 
одржаној 13. августа 2015.године, донело 

О	Д	Л	У	К	У

I
Општина Инђија приступа реализацији пројекта- 

Реализација локалног акционог плана за унапређење 
положаја Рома у области становања, у складу са условима 
Јавног конкурса за суфинансирање реализације локалних 
акционих планова за унапређење положаја Рома у области 
становања, који је расписао Покрајински секретаријат  за 
привреду, запошљавање и равноправност полова,  пријавом  
наведног пројекта  на  конкурс.

II
У сврху обезбеђења сопственог учешћа за реализацију 

пројекта из тачке I ове Одлуке, Општина Инђија ће 
покренуће поступак измене Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015.годину, уколико нашој општини буду 
додељена средства по  Конкурсу за доделу бесповратних 
средстава градовима и општинама са територије АП 
Војводине за суфинансирање реализације локалних 
акционих планова за унапређење положаја Рома у 
области становања, број: 133-401-557/2015-06. 

III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће 

Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе 
1.500.000,00 динара, што представља 50% од укупне 
вредности пројекта  која износи  3.000.000,00 динара.

Општинско веће одобрава да се у поступку израде 
Одлуке о измени Одлуке о буџету општине Инђија, 
пројектује износ из претходног става за учешће општине 
Инђија  у реализацији предметног пројекта.

IV
По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2015. годину,   Покрајинском 
секретаријату за привреду, запошљавање и 
равноправност полова исту доставити, најкасније у року 
од 30 дана од дана доношења.

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:06-111/2015-III-1	 	 	 		Председник,
Дана:13.августа	2015.године	 			
Инђија																																																												Петар	Филиповић

ПРЕДСЕДНИК		ОПШТИНЕ
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	130	/2015-II
Дана:			06	.	март.	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине   Инђија бр. 40-58/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 198.374,00 дин.  Савезу Спортова 
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Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 42 трошкове превоза спортиста у износу од:                                                
198.374,00                              

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		161	/2015-II
Дана:			04.март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију КК 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 48.150,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/35  исплата путних трошкова у износу од:                                        
48.150,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Кошаркашког клуба „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.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		176	/2015-II
Дана:			06	.март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију Клуба 
дизача тегова „Железничар“  Инђија бр. 40-49/2015-II 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 50.000,00  дин.  Клубу дизача тегова 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1292  трошкови електричне енергије у 
износу од:           50.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Клуба дизача тегова „Железничар“ Инђија  број  355-
1028735-75.

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		190	/2015-II
Дана:			05	.	март	2015.	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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 20.000,00  дин.  Клубу америчког фудбала 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/93 исплату трошкова чланарине у износу од:        
20.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Клуба америчког фудбала „Инђија“  Инђија број: 160-
256328-11

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-204/2015	-II
Дана:	09.	јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и 
члана 10.  Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 14/14),  Председник 
општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 
40-108/2015  за трошкова реализације законом поверених 
јавних овлашћења за мај  2015. године, одобравају се 
средства у висини 81.356,65 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0005, Активност Црвеног крста , Раздео 2, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 35, Економска класификација  - 481, 
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.																																																																																																																																													
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		234	/2015-II
Дана:			03		.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију СК 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
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износу од 12.400,00  дин.  СК „Младост“  Инђија на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1212  покриће трошкова котизације:                                                          
12.400,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
СК „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.

601
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		235	/2015-II
Дана:			06.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 7.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1215  трошковe спортских реквизита у 
износу од:                           7.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

602
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		236	/2015-II
Дана:			05.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 915.304,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине за јануар 2015. у износу од
:                              915.304,00           

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.
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603
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		237	/2015-II
Дана:			06.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 82.419,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/42  исплату стипендије за јануар 2015. у 
износу од:                              82.419,00           

 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.

604
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	238	/2015-II
Дана:			06.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију „Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 

40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.959,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/83   трошкове суђења у износу од:                                                                    
16.180,00

• 41/84   трошкове пореза у износу од :                                                    
4.779,00        

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.
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.

605
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		240	/2015-II
Дана:			06	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
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реализовање годишњег програма за :

• 41/1211  трошковe регистрације у износу од:                                         
5.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

606
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	241	/2015-II
Дана:			06.	Март.2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 2.500,00 дин.  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1284  трошкови превоза у износу од :                                           
2.500,00  

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија  
број 355-1027847-23.

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.

607
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		245	/2015-II
Дана:			05		.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 199.834,00 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/51  исплата трошкова по уговору о бављењу 
спортом у износу од :             179.945,00

• 41/58  исплата пореза у износу од:                                                                           
19.889,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Одбојкашког клуба „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.
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608
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		246	/2015-II
Дана:			05		.	март.	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,  

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 188.755,00 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/52  исплата хранарине за март 2015. у износу 
од :                                            91.240,00

• 41/53  исплата стипендија за март 2015. у износу 
од:                                            97.515,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Одбојкашког клуба „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.

609
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		247	/2015-II
Дана:			06		.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 

Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију СК 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 4.000,00  дин.  СК „Младост“  Инђија на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1211  покриће трошкова регистрације у 
износу од:                                    4.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
СК „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.

610
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		251	/2015-II
Дана:			09.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 103.500,00 дин.  Одбојкашком
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клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/56 трошкови коришћења спортске хале за 
фебруар 2015. год:              103.500,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „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.

611
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		252	/2015-II
Дана:			05	.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  60.000,00 дин.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1381 исплату трошкова хранарине за јануар 
2015 у износу од:                     60.000,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

ФК „Фрушкогорац“  Крчедин број 355-1022301-74.
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-		256	/2015-II
Дана:			06	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.100,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           
9.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

613
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		257	/2015-II
Дана:			09	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
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програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
41/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 21.700,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1226  трошкови коришћења спортске хале за 
фебруар  2015. год:       21.700,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате клуба „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.

614
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		258/2015-II
Дана:			06.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
41/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.100,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкове котизације за 11 такмичара у 
износу од:                         11.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате клуба „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.

615
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		259	/2015-II
Дана:			09.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
35/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 81.250,00 дин.  Рукометном клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/14  исплату трошкова коришћења спортске 
хале за фебруар 2015:                   81.250,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Рукометног клуба „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.
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616
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		260	/2015-II
Дана:			09	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију КК 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција

810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 
– Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 116.400,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/36 трошкови коришћења спортске хале за 
фебруар(цео месец) :                116.400,00                             

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Кошаркашког клуба „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.

617
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	261	/2015-II
Дана:			06.	Март.2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 

Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 4.000,00 дин.  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1282 административни трошкови:                                                 
4.000,00   

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија  
број 355-1027847-23.

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.

618
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	262	/2015-II
Дана:			06.	Март.2015.	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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 3.383,00 дин.  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
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Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1286   трошкови канцеларијског материјала:                                    
3.383,00  

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија  
број 355-1027847-23.

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.

619
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		263	/2015-II
Дана:			23		.	март	2015.	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 –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о 
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију Теквондо клуб „Елит“  Инђија бр. 
40-38/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 41.795,00 дин.  Теквондо  клубу 
„Елит“  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/71  трошкови  котизације у износу од                                                              
41.795,00         

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Теквондо клуба „Елит“ Инђија  број 355-1027822-98.

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.

620
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		265	/2015-II
Дана:			09	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК 
„Младост“  Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 39.600,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1354  трошкови коришћења спортске хале за 
фебруар 2015. год:          39.600,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског одбојкашког клуба „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.

621
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		267	/2015-II
Дана:			20	.	март	2015.	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 –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 14/14) 
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и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.307,45 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1228  трошкови осигурања такмичара за први 
квартал 2015. год и провизија банке :       11.307,45,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате клуба „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.

622
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		271/2015-II
Дана:		13	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
33/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 185.587,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/31  исплату хранарине за јануар 2015 у 
износу од:                              185.587,00           

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „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.

623
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		272/2015-II
Дана:	25	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 185.587,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/31  исплату хранарине за фебруар у износу 
од:                                     185.587,00           

 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Кошаркашког клуба „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.
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624
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		273/2015-II
Дана:	25	.	март	2015.	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 –пречишћен текст 
(“Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
33/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 7.100,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/39  исплату административних трошкова  у 
износу од:                                7.100,00           

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Кошаркашког клуба „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.

625
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		274	/2015-II
Дана:			13	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Хајдук“  Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,  

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  147.913,48 дин.  Фудбалском клубу 
„Хајдук“  Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1121   хранарина за месец март 2015.године у 
износу од :                     130.000,00

• 41/1125  трошкови електричне енергије у износу 
од:                                      7.913,48

• 41/1124  трошкови котизације у износу од:                                                    
10.000,00

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.

626
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		276	/2015-II
Дана:			13	.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин.  Фудбалском клубу
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 „Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1131   трошкови хранарине за март 2015 у 
износу од  :                           40.000,00 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „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.

627
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		277	/2015-II
Дана:			20	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 97.300,00  дин.  Клубу америчког фудбала 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/94  за трошкове превоза :                                            97.300,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Клуба америчког фудбала „Инђија“  Инђија број: 160-
256328-11

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.

628
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		280	/2015-II
Дана:			13.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
59/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 267.439,01 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/21 трошкови зарада за фебруар 2015. у 
износу од:                                     267.439,01                              

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.
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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629
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		283	/2015-II
Дана:			13	.	март	2015.	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 –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о 
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију СК „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 926,86  дин.  СК „Младост“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

• 41/1213 покриће трошкова фиксног телефона у 
износу од:                               926,86

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
СК „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.

630
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		284	/2015-II
Дана:			13	.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Полет“  Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  27.000,00 дин.  ФК „Полет“  Нови 
Карловци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1141 исплату трошкова хранарине за јануар 
2015 у износу од:                     27.000,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

ФК „Полет“  Нови 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.

631
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		286/2015-II
Дана:		13	.	март	2015.	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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.856,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/31  исплату хранарине за спортисту аматера 
у износу од:                          63.856,00           

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Кошаркашког клуба „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.

632 
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		287/2015-II
Дана:			13		.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 40.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 

др. службених лица :     40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  

ЖРК „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.

633
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		288	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 278.645,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/63 исплата стипендија за фебруар 2015. год :                                          
120.000,00

• 41/62 исплата хранарине за фебруар 2015. год:                                           
149.600,00

• 41/694  порез за исплату стипендија у износу од:                                           
9.045,00

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „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.
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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-		289	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  8.372,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/694 исплата пореза и доприноса у износу од:                                              
7.532,00

• 41/699 исплата непредвиђених трошкова 
(провизије) у износу: 840,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „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. Овo решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

635
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		290	/2015-II
Дана:			13.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 54.544,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/46  исплату судијских трошкова у износу од:                                          
54.544,00           

  
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.

636
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		291/2015-II
Дана:			13.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 



Број 9, страна број  387                        Службени лист општина Инђија          Четвртак 20. август 2015.

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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  Инђија 
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија“  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 26.394,80 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/45  исплату трошкова електричне енергије у 
износу од:                            15.822,49

• 41/44 исплату трошкова фиксног телефона:                                        
10.572,31

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.

637
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		293	/2015-II
Дана:			20.	март		2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-47/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 50.000,00 дин.  Клубу дизача тегова и дисциплина снаге 
„Камен“  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1271   хранарина за месец март  2015.године 
: 50.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КДТДС „Камен“  Инђија број 355-1036978-81.

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-		294	/2015-II
Дана:			27	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Атлетског клуба „Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 38.961,03  дин.  Атлетском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1172 тренерска надокнада за јануар и фебруар 
2015 :                             38.961,03
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ 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.

639
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		296	/2015-II
Дана:			13	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  55.932,81 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1376 трошкови коришћења спортске хале за 
фебруар 2015:                                  33.332,81

• 41/1375 трошкови превоза (Рума,Бачко Градиш
те,Зрењанин)                                17.600,00

• 41/1371 исплата хранарине за месец март 2015. 
Године:                                           5.000,00                                 

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-
1027839-47.

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-		299	/2015-II
Дана:			20	.	03.	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Рукометни клуб 
„Инђија“  Инђија бр. 40-35/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 85.714,27 дин.  Рукометном клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/11  исплату трошкова по уговору о бављењу 
спортом за март 2015:                66.000,00

• 41/13   порезе и доприносе :                                                                                        
19.714,27       

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Рукометног клуба „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.

641
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	300	/2015-II
Дана:			23.	март.2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
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 („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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 3.139,23дин.  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1283   трошкови фиксног телефона у износу 
од:                                 1.387,62

• 41/1285 трошкови електричне енергије у износу 
од:                      1.751,61 

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија  
број 355-1027847-23.

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.

642
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		301	/2015-II
Дана:			13.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 

реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 16.800,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           
16.800,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

643
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		302	/2015-II
Дана:			23.	март		2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
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– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 24.000,00 дин ФК 
„Борац“ Јарковци на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1411   хранарина за месец јануар  2015.
године :                                       24.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.

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-		303/2015-II
Дана:			20		.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 130.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/692 коришћење спортске хале за фебруар 
2015. године  :     130.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „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

645
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	307	/2015-II
Дана:			19	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК 
„Младост“  Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 35.200,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1351    за хранарину  и провизију банке ,за  
месец фебруар 2015 године за 4 спортискиње :          35.200,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског одбојкашког клуба „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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646
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	311	/2015-II
Дана:			19	.	март	2015.	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 –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о 
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију ЖРК „Хајдук“  Бешка  бр. 40-
53/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин.  ЖРК„Хајдук“  Бешка  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

•	 41/1344				за	котизацију	:										12.000,00
•	 41/1343			за	чланарину	:														4.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
РК „Хајдук“  Бешка  број 330-52001010-25.

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-		313/2015-II
Дана:			19	.	март.	2015.	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 –пречишћен 

текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о 
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-
20/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 47.869,00 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/52  исплата хранарине за март 2015. и 
провизије банке  у износу од :                                       40.250,00

• 41/58  исплата пореза  у износу од:                                            
7.619,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „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.

648
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		314	/2015-II
Дана:			20.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-II 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.100,00 дин.  Карате клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1221  трошкови хранарине за јануар и 
фебруар 2015.године:       30.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате клуба „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.

649
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		315	/2015-II
Дана:			26.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 97.881,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине тренерима за фебруар 
2015. у износу од:              97.881,00           

 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.

650
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		316	/2015-II
Дана:			26		.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 321.716,47 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/43  трошкови зарада у клубу за месец фебруар:                                  
321.716,47

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.



Број 9, страна број  393                        Службени лист општина Инђија          Четвртак 20. август 2015.

651
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	320	/2015-II
Дана:			20.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 16.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1214   трошкови превоза:              16.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

652
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	324	/2015-II
Дана:			20.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 8.200,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212   котизација:              8.200,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

653
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		327	/2015-II
Дана:			20		.	март		2015.	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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Планинарском клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету



Број 9, страна број  394                        Службени лист општина Инђија                            Четвртак 20. август 2015.

општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 10.000,00 дин.  Планинарском клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1321 за исплату хранарине за фебруар 2015. 
године :                                   10.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број  355-
1018348-02.

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.

654
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-328	/2015-II
Дана:			20.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за школски 
спорт ИН“  Инђија бр. 40-22/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 90.100,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/82   трошкове коришћења спортске хале  и 

провизију банке у износу од:   90.100,00                                                                 
 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.
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.

655
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		329/2015-II
Дана:			20.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 54.050,00 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/56  коришћење спортске хале за март 2015. у 
износу од :          54.050,00                                     

  2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „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.
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656
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		330	/2015-II
Дана:			20	.	март.	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ШК 
„Слога“  Инђија бр. 40-36/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  17.500,00 дин.  ШК „Слога“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1392  регистрација клуба и играча                                                                     
7.500,00

• 41/1393  котизације, таксе и стартнине                                                                 
10.000,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

ШК „Слога“  Инђија број 355-1032398-47.
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.

657
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		333	/2015-II
Дана:			20	.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 

“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  16.112,39 дин.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1381 исплату трошкова хранарине за јануар 
2015 у износу од:                       5.000,00

• 41/1384 трошкови електричне енергије (фебруар 
2015.)                                     11.112,39

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Фрушкогорац“  Крчедин број 355-1022301-74.

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		334	/2015-II
Дана:	20.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација
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481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.069,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/46  исплату судијских трошкова у износу од:                                          
14.069,00           

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.

659
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	336/2015-II
Дана:			20		.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 
др. службених лица :     15.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „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.

660
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	339	/2015-II
Дана:			20	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију РК 
„Хајдук“  Бешка  бр. 40-53/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин. РК „Хајдук“  Бешка  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1341    исплату хранарине за месец фубруар 
2015. године :          15.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
РК „Хајдук“  Бешка  број 330-52001010-25.

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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661
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		353	/2015-II
Дана:			27.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 964.483,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине за фебруар 2015. у 
износу од:                              964.483,00           

  
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.

662
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		354	/2015-II
Дана:			26.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 35.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине играчу за јануар  2015. 
у износу од:                       35.000,00           

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.

663
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		355	/2015-II
Дана:			26	.	март.	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ШК 
„Слога“  Инђија бр. 40-36/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од  16.000,00 дин.  
ШК „Слога“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1391  исплата хранарине за март 2015. у 
износу од:                                       16.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ШК „Слога“  Инђија број 355-1032398-47.

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.

664
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	380	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК 
„Младост“  Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 35.200,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1351  за трошкове хранарине  за фебруар 
2015 године:                                    35.200,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског одбојкашког клуба „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.

665
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		400	/2015-II
Дана:			26.	март	2015.	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 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  Инђија 
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.856,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/46  исплату судијских трошкова у износу од:                                           
42.856,00           

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.
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666
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	401	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију РК 
„Хајдук“  Бешка  бр. 40-53/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.000,00 дин.  РК„Хајдук“  Бешка  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

-41/1341  исплату хранарине за три играчице за месец 
фубруар 2015. године :            24.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
РК „Хајдук“  Бешка  број 330-52001010-25.

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.

667
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	403	/2015-II
Дана:			26.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.600,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1214   трошкове превоза у износу од :                                              
5.600,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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.

668
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		404	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
35/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
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810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00 дин.  Рукометном клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/12  исплату трошкова хранарине за јануар 
2015 у износу од:               200.000,00

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „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.

669
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		407	/2015-II
Дана:			26	.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Љуково“  Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1131   трошкови хранарине за март 2015 
(други део) у износу од:                  40.000,00 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	408	/2015-II
Дана:			27.	март	2015.	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 –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.800,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошкове котизације у износу од:                                                
9.800,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		410	/2015-II
Дана:		26.	март	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
59/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 155.844,12 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/22 трошкови организације манифестације од 
значаја(крос)износу од:          155.844,12                              

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.
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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		411/2015-II
Дана:			27.	март.	2015.	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 –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 498.952,00 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/51 трошкови по уговорима о бављењу 
спортом(награде) у износу од :     449.285,00 

• 41/58 трошкови пореза и доприноса у износу од
:                                     49.667,00                                    

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Одбојкашког клуба „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.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-794-1/2015	-II
Дана:	07.јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13,108/13 и 142/2014), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и  Одлуке 
о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15),  Председник општине 
Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. НИПД Сремске новине по основу Уговора  
број 401-29/2015-II  за трошкове реализације пројекта 
„Информисање грађана –Имаш право да чујеш и да те 
чују“ , одобравају се средства у висини 783.330,00 
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динара за другу рату на рачун Сремских новина. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 

о  ребалансу буџету општине Инђија за 2015. годину , 
по Програму 15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, 
Програмска активност - 0001, Функционисање локалне 
самоураве и градских општина , Раздео 2, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће,   Позиција 
26, Економска класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-928856-27.

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-820/2015	-II
Дана:	07.јул	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија – пречишћен текст и члана 10.  
Одлуке о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15),  Председник 
општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  ратних војних инвалида општине 
Инђија  из Инђије а по основу Уговора о додели средстава 
за реализацију пројекта Удружења ратних војних инвалида 
општине Инђија из Инђије  број 40-215/2015 -II , одобравају 
се средства у висини од 24.246,92 динар. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77.

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.																																																																																																																																													

675
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-891/2015	-II
Дана:	03.	јул	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и члана 
10.  Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 14/14), Председник општине 
Инђија доноси:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 57.162,50 
динара за јун 2015 године (зарада радника).  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 00003, Подршка социохуманитарним организацијам 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун 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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-897/2015	-II
Дана:	03.		јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и члана 
10.  Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 14/14), Председник општине 
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Инђија доноси
Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за јун 2015. године, 
одобравају се средства у висини 259.399,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. годину, 

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.

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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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-989/2015	-II
Дана:	24.	јул		2015.	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 („Сл. лист општине Инђија“, бр. 
9/13)  и члана 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-215/2015  за материјалне 
трошкове у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 14.755,78 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. годину , по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 

привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-990/2015	-II
Дана:	24.	јул	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 6.655,47 
динара за јун 2015 године (материјални трошкови).  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 00003, Подршка социохуманитарним 
организацијам , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82.

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-992/2015	-II
Дана:	23.		јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

						Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за јун 2015. 
године, одобравају се средства у висини 25.000,00 
динара за материјалне трошкове. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.

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

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

Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

                                          

680
На основу члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2015. годину („Службени лист 
општине Инђија“ број 14/2014), члана 8. и члана 11. 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину („Службени лист општине Инђија“ број 06/2015) 
и члана 55. Став 1, тачка 12. Статута општине Инђија-
пречишћени текст („Службени гласник општине 
Инђија“, бр. 9/13), председник општине Инђија, дана 
03.07.2015. године, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	образовању

Комисије	за	избор	пројеката	цркава	и	верских	
заједница	са	територије	општине	Инђија	који	се	

суфинансирају	из	буџета	општине	Инђија

I
Образује се Комисија за избор пројеката цркава 

и верских заједница који се суфинансирају из буџета 
општине Инђија за буџетску 2015. годину.

II

Комисију чине председник и 2 члана, и то: председник 
Комисије:

1. Дејан Јекић, 

чланови Комисије:

2. Дејан Вујанић и
3. Тања Пјевац.

III

Задатак Комисије је да, у складу са Конкурсом за 
доделу средстава из буџета општине Инђија за 2015. 
годину за суфинансирање пројеката цркава и верских 
заједница са територије општине Инђија, а по завршетку 
Конкурса, спроведе поступак избора пројеката и 
предложи Председнику Општине доношење решења о 
суфинансирању истих.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-128/2015-II								ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
		Дана:	03.	07.	2015.	године	 																																																																
Инђија				 	 												Петар	Филиповић,с.р.
      
ИСПРАВКА

681
По сравњивању са изворним текстом, утврђено је да се 

у Садржају „Службеног листа општине Инђија“ бр.8/2015 
поткрала техничка грешка, па се на основу члана 4.  Одлуке 
о начину објављивања аката општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ бр.6/2012) даје

ИСПРАВКА	
САДРЖАЈА	„СЛУЖБЕНОГ	ЛИСТА	OПШТИНЕ	

ИНЂИЈА	БР.8/2015

Врши се  исправка техничке грешке која се поткрала 
у Садржају  „Службеног листа Општине Инђија 
бр.8/2015, тако што се у Садржају листа на страни 369,  
назив аката под редним бр.“(592) Решење о образовању 
Комисије за избор пројеката цркава и верских заједница 
са територије општине Инђија који се суфинансирају из 
буџета општине Инђија“, замењује називом: „Решење 
о одређивању лица за праћење реализације Уговора   
бр.104-401-2072/2015 од 17.06.2015.године.
       

Одељење	за	правне	и	скупштинске	послове
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Бр. акта      Назив акта                              Страна

(594) Одлука којом се приступа реализацији 
пројекта- Реализација локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у области становања,       370
(595) Решење број: 40-130/2015-II              370
(596) Решење број: 40-161/2015-II              371
(597) Решење број: 40-176/2015-II              371
(598) Решење број: 40-190/2015-II              372
(599) Решење број: 40-204/2015-II              372
(600) Решење број: 40-234/2015-II              372
(601) Решење број: 40-235/2015-II              373
(602) Решење број: 40-236/2015-II              373
(603) Решење број: 40-237/2015-II              374
(604) Решење број: 40-238/2015-II              374
(605) Решење број: 40-240/2015-II              374
(606) Решење број: 40-241/2015-II              375
(607) Решење број: 40-245/2015-II              375
(608) Решење број: 40-246/2015-II              376
(609) Решење број: 40-247/2015-II              376
(610) Решење број: 40-251/2015-II              376
(611) Решење број: 40-252/2015-II              377
(612) Решење број: 40-256/2015-II              377
(613) Решење број: 40-257/2015-II              377 
(614) Решење број: 40-258/2015-II              378
(615) Решење број: 40-259/2015-II              378
(616) Решење број: 40-260/2015-II              379
(617) Решење број: 40-261/2015-II              379
(618) Решење број: 40-262/2015-II              379
(619) Решење број: 40-263/2015-II              380
(620) Решење број: 40-265/2015-II              380
(621) Решење број: 40-267/2015-II              381
(622) Решење број: 40-271/2015-II              381
(623) Решење број: 40-272/2015-II              381
(624) Решење број: 40-273/2015-II              382
(625) Решење број: 40-274/2015-II              382
(626) Решење број: 40-276/2015-II              383
(627) Решење број: 40-277/2015-II              383
(628) Решење број: 40-280/2015-II              383
(629) Решење број: 40-283/2015-II              384
(630) Решење број: 40-284/2015-II              384
(631) Решење број: 40-286/2015-II              384
(632) Решење број: 40-287/2015-II              385
(633) Решење број: 40-288/2015-II              385
(634) Решење број: 40-289/2015-II              386
(635) Решење број: 40-290/2015-II              386
(636) Решење број: 40-291/2015-II              386
(637) Решење број: 40-293/2015-II              387
(638) Решење број: 40-294/2015-II              387
(639) Решење број: 40-296/2015-II              387
(640) Решење број: 40-299/2015-II              388

Бр. акта      Назив акта                              Страна

(641) Решење број: 40-300/2015-II              388 
(642) Решење број: 40-301/2015-II              389
(643) Решење број: 40-302/2015-II              389 
(644) Решење број: 40-303/2015-II              390
(645) Решење број: 40-307/2015-II              390
(646) Решење број: 40-311/2015-II              391
(647) Решење број: 40-313/2015-II              391
(648) Решење број: 40-314/2015-II              391
(649) Решење број: 40-315/2015-II              392
(650) Решење број: 40-316/2015-II              392
(651) Решење број: 40-320/2015-II              393
(652) Решење број: 40-324/2015-II              393
(653) Решење број: 40-327/2015-II              393
(654) Решење број: 40-328/2015-II              394
(655) Решење број: 40-329/2015-II              394
(656) Решење број: 40-330/2015-II              395
(657) Решење број: 40-333/2015-II              395
(658) Решење број: 40-334/2015-II              395
(659) Решење број: 40-336/2015-II              396
(660) Решење број: 40-339/2015-II              396
(661) Решење број: 40-353/2015-II              397
(662) Решење број: 40-354/2015-II              397
(663) Решење број: 40-355/2015-II              397
(664) Решење број: 40-380/2015-II              398
(665) Решење број: 40-400/2015-II              398
(666) Решење број: 40-401/2015-II              399
(667) Решење број: 40-403/2015-II              399
(668) Решење број: 40-404/2015-II              399
(669) Решење број: 40-407/2015-II              400
(670) Решење број: 40-408/2015-II              400
(671) Решење број: 40-410/2015-II              401
(672) Решење број: 40-411/2015-II              401
(673) Решење број: 40-794-1/2015-II              401
(674) Решење број: 40-820/2015-II              402
(675) Решење број: 40-891/2015-II              402
(676) Решење број: 40-897/2015-II              402
(677) Решење број: 40-989/2015-II              403
(678) Решење број: 40-990/2015-II              403
(679) Решење број: 40-992/2015-II              404
(680) Решење о образовању Комисије за избор
пројеката цркава и верских заједница са територије
општине Инђија који се суфинансирају из
буџета општине Инђија                    404

ИСПРАВКА

(681) Исправка садржаја  „Сл.листа  општине Инђија“ бр.8/15       404
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