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ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
1

На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута 
општине Инђија - Пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13), члана 13. став 3. Одлуке 
о дану општине Инђија и општинским  признањима 
(„Службени лист општина Срема“, број 42/10 и 
„Службени лист општине Инђија“, број 13/13) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“, број 18/15), 

Општинско веће општине Инђија, доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	

I
Висина новчаног износа Светосавске повеље која се 

додељује у 2016. години, за афирмацију стваралаштва у 
основним и средњим школама са територије општине 
Инђија, као и Предшколској установи „Бошко Буха“, 
утврђује се у нето износу од 15.000,00 динара (словима: 
петнаестхиљададинара). 

II
 Средства за новчани износ Светосавске повеље 

обезбедиће се из буџета општине Инђија. 

III
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:40-53/2016-III	 	 								Председавајући,
Дана,18.	јануара	2016.	године																												заменик																																																										
	 	 	 												Председника	општинe
И	н	ђ	и	ј	а	 	 														Милан	Бодирожа,с.р.
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На основу члана 6. став 1. алинеја 4. Одлуке 

о финансирање у или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета Општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број 16/13) 
и члана 7. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној  дана 18. јануара 2016. године, донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ОДОБРАВАЊУ	ГОДИШЊИХ	ПРОГРАМА	
КОЈИМА	СЕ	ОСТВАРУЈУ	ПОТРЕБЕ	И	

ИНТЕРЕСИ	ГРАЂАНА	У	ОБЛАСТИ	СПОРТА

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ Годишњи програм Савеза спортова 

општине Инђија и Годишњи програми чланова Савеза 
спортова општине Инђија, усклађени са средствима 
утврђеним у буџету Општине за 2016. годину, и то:

1.Кошаркашки клуб „Железничар“ - Инђија 
4.400.000,00
2.Стонотениски клуб „Инђија“ - Инђија 80.000,00
3.Женски одбојкашки клуб „Младост“ - Инђија 
1.300.000,00
4.Општински фудбалски савез Инђија - Инђија 
120.000,00
5.Женски рукометни клуб „Железничар“ - Инђија 
5.000.000,00
6.Одбојкашки клуб „Инђија“ - Инђија 4.700.000,00
7.Фудбалски клуб „Фрушкогорац“ - Крчедин 
500.000,00
8.Железнички шаховски клуб „Слога“ - Инђија 
130.000,00
9.Клуб америчког фудбала „Инђија“ - Инђија
750.000,00
10.Стрељачки клуб „Младост“ - Инђија 680.000,00
11.Фудбалски клуб „Железничар“ - Инђија 380.000,00
12.Куглашки клуб „Железничар“ - Инђија 360.000,00
13.Рукометни клуб „Хајдук Бешка“ - Бешка 230.000,00
14.Кошаркашки клуб „Чортановци Чортан беарс“ - 
Чортановци 20.000,00
15.Фудбалски клуб „Инђија“ - Инђија 12.950.000,00
16.Карате клуб „Сенсеи“ - Инђија 30.000,00
17.Карате клуб „Железничар“ - Инђија 1.030.000,00
18.Атлетски клуб „Инђија“ - Инђија 400.000,00
19.Савез спортова општине Инђија - Инђија 
9.100.000,00
20.Фудбалски клуб „Дунав“ - Нови Сланкамен 
530.000,00
21.TAEKWON-DO КЛУБ „TAE KWON DO ELIT“ - 
Инђија 400.000,00
22.Рукометни клуб „Инђија“ - Инђија 3.700.000,00
23.Стрељачки клуб „Партизан“ - Чортановци 30.000,00
24.Савез за школски спорт ИН - Инђија 630.000,00
25.Планинарски клуб „Железничар-Инђија“ - Инђија 
180.000,00
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26.Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“ - 
Инђија 570.000,00
27.Шах клуб „Хајдук-1973“ - Бешка 60.000,00
28.Џудо клуб „Безбедност“ - Инђија 140.000,00
29.Бициклистички клуб „МТБ ДРУЖИНА“ - Инђија 
150.000,00
30.Клуб малог фудбала „Индианс-2013“ - Инђија 
100.000,00
31.Савез за спорт и рекреацију инвалида општине 
Инђија - Инђија 120.000,00
32.Фудбалски клуб „Љуково“ - Љуково 770.000,00
33.Фудбалски клуб „Слога“ - Марадик 600.000,00
34.Фудбалски клуб „Хајдук“ - Бешка 1.000.000,00
35.Фудбалски клуб „Борац“ - Јарковци 450.000,00
36.Фудбалски клуб „Полет“ - Нови Карловци 
500.000,00
                   

II
На основу одобрених Годишњих програма из тачке 

I овог Решења, Општинско веће општине Инђија издаjе 
појединачна решења о одобрењу годишњих програма, са 
утврђеним износима средстава за њихову реализацију.

III
Овлашћује се Председник општине Инђија да, као 

председник Општинског већа, потпише појединачна 
решења из тачке II овог Решења. 

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:	66-1/2016-III																																	Председавајући,
Дана:	18.	јануара	2016.	године																										заменик		
	 	 	 										Председника	општине,																																																													
Инђија																																												Mилан	Бодирожа,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Кошаркашком клубу  

„Железничар“ из Инђије, у износу од 4.400.000,00 
динара (словима: четиримилионачетиристотинехиљада
динара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације 
на жиро рачун Кошаркашког клуба  „Железничар“ из 
Инђије отворен код Credit Agricole банке Србија, АД 
Нови Сад.

III
Председник општине ће са Кошаркашким 

клубом „Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-16/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Стонотениском клубу 
„Инђија“ из Инђије у износу од 80.000,00 динара (слови
ма:осамдесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Стонотениског клуба „Инђија“ отворен код 
Комерцијалне банке АД Београд.

III
Председник општине ће са Стонотениским клубом 

„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-17/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године	 	
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.	
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 
и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 

начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014), 

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Женском одбојкашком 
клубу „Младост“ из Инђије у износу од 1.300.000,00 
динара (словима: милионтристотинехиљадaдинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Женског одбојкашког клуба „Младост“ из 
Инђије отворен код ERSTE Bank АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Женским одбојкашким 

клубом “Младост“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-18/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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 На основу члана 8. (Раздео III Председник 

општине и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  ОПШТИНСКОМ 
ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ ИНЂИЈА из Инђије 
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у износу од 120.000,00 динара (словима: 
стотинудвадесетхиљададинара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Општинског фудбалског савеза Инђија, 
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Општинским фудбалским 

савезом Инђија закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-19/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

7
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Женском рукометном 
клубу “Железничар“ из Инђије, у износу од 5.000.000,00 
динара (словима: петмилионадинара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Женског рукометног клуба “Железничар“ 
отворен код Еуробанк  АД  Београд.

III
Председник општине ће са Женским рукометним 

клубом “Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-20/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

8
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Одбојкашкoм клубу 
„Инђија“ из Инђије у износу од 4.700.000,00 динара (сло
вима:четиримилионаседамстотинахиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Одбојкашког клуба „Инђија“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад. 

III
Председник општине ће са Одбојкашким клубом 

„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 



Број 1, страна број  5                        Службени лист општина Инђија                 Среда 10. фебруар 2016.

(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-21/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

9
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ 
„ФРУШКОГОРАЦ“ из  Крчедина у износу од 500.000,00 
динара (словима: петстотинахиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Фрушкогорац“ отворен 
код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом 

„Фрушкогорац“  из Крчедина закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

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

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-22/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

10
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Железничком шаховском 
клубу „СЛОГА“ из Инђије у износу од 130.000,00 динара 
(словима: стотинутридесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Железничког шаховског клуба „СЛОГА“ 
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Железничким шаховским 

клубом „Слога“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-23/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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11
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог КЛУБУ АМЕРИЧКОГ 
ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из Инђије  у износу од 750.000,00 
динара (словима: седамстотинапедесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Клуба америчког фудбала „Инђија“ отворен 
код Banca Intesa АД Београд. 

III
Председник општине ће са Клубом америчког 

фудбала „Инђија“ из Инђије  закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-24/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 

начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Стрељачком клубу 
„Младост“ из Инђије у износу од 680.000,00 динара (сло
вима:шестстотинаосамдесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Стрељачког клуба „Младост“  отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Стрељачким клубом 

„Младост“ из Инђије  закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-25/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 											Петар	Филиповић,	с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
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средства за реализацију истог  Куглашком клубу 
„Железничар“ из Инђије у износу од 360.000,00 динара 
(словима:тристотинешездесетхиљададинара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Куглашког клуба „Железничар“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Куглашким клубом 

„Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-27/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог   Рукометном клубу 
„Хајдук Бешка“ из Бешке у износу од 230.000,00 динара 
(словима:двестотинетридесетхиљададинара).
 

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Рукометном клубу „Хајдук Бешка“ отворен 

код Credit Agricole Banka Srbija, АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Рукометним клубом 

„Хајдук Бешка“ из Бешке закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
OПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-29/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Кошаркашком 
клубу „ЧОРТАНОВЦИ ЧОРТАН-БЕАРС“ из 
Чортановаца у износу од 20.000,00 динара (словима: 
двадесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације 
на жиро рачун Кошаркашког клуба „ЧОРТАНОВЦИ 
ЧОРТАН-БЕАРС“ отворен код Војвођанске банке АД 
Нови Сад.

III
Председник општине ће са Кошаркашким клубом 

„Чортановци Чортан-Беарс“ Закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
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којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-30/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

16 
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог Фудбалском клубу 
„Инђија“ из Инђије, у износу од 12.950.000,00 динара  
(словима:дванаестмилионадеветстотинапедесетхиљада
динара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун ФК „Инђија“ отворен код Војвођанске банке 
АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом 

„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-31/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Карате клубу “Сенсеи“ 
из Инђије у износу од 30.000,00 динара (словима: 
тридесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације 
на жиро рачун Карате клуба “Сенсеи“  отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Карате клубом “Сенсеи“ 

из Инђије закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-32/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.



Број 1, страна број  9                        Службени лист општина Инђија                 Среда 10. фебруар 2016.

18
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују средства 

за реализацију истог   Карате клубу „Железничар“ из 
Инђије, у износу од 1.030.000,00 динара (словима:мили
онтридесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Карате клуба „Железничар“ отворен код 
АИК Банке АД Ниш.

III
Председник општине ће са Карате клубом 

„Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-33/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 

начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог АТЛЕТСКОМ КЛУБУ 
„ИНЂИЈА“ ИЗ ИНЂИЈЕ, у износу од 400.000,00 динара 
(словима:четиристотинехиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације 
на жиро рачун Атлетског клуба „Инђија“ отворен код 
Војвођанске банке АД  Нови Сад.

III
Председник општине ће са Атлетским клубом 

„Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-34/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују  
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средства за реализацију истог САВЕЗУ СПОРТОВА 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, у износу од 4.100.000,00 динара 
(словима:четиримилионастохиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Савеза спортова општине Инђија отворен 
код Комерцијалне банке АД Београд.

III
Председник општине ће са Савезом спортова 

општине Инђија закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-36/2016-III	 	 					П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства САВЕЗУ СПОРТОВА 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА за Специјализоване услуге – 
превоз спортиста, у износу од 5.000.000,00 динара 
(словима:петмилионадинара). 

 
II

 Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Савеза спортова општине Инђија отворен 

код Комерцијалне банке АД Београд. 

III
Председник општине ће са Савезом спортова општине 

Инђија  закључити уговор о реализовању програма из 
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у 
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-37/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ  
КЛУБУ „ДУНАВ“ из Новог Сланкамена у износу од 
530.000,00динара  (словима: петстотинатридесетхиљад
адинара).
 II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Дунав“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом 

„Дунав“ из Новог Сланкамена закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 



Број 1, страна број  11                        Службени лист општина Инђија                 Среда 10. фебруар 2016.

финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-38/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
средства за реализацију истог   TAEKWON-DO КЛУБУ 
“TAE KWON DO ELIT“ из Инђије у износу од 400.000,00 
динара (словима: четиристотинехиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се TAEKWON-DO 

КЛУБУ “TAE KWON DO ELIT“ на основу приложеног 
захтева и веродостојне документације на жиро рачун  
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са TAEKWON-DO КЛУБОМ 

“TAE KWON DO ELIT“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-39/2016-III	 	 П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 											Петар	Филиповић,с.р.

24
 На основу члана 8. (Раздео III Председник 

општине и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
 

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Рукометном клубу 
“Инђија“ из Инђије, у износу од 3.700.000,00 динара (сл
овима:тримилионаседамстотинахиљададинара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Рукометног клуба “Инђија“, отворен код 
Credit Agricole Banka Srbija АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Рукометним клубом 

“Инђија“ из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-40/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године	
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Стрељачком  клубу 
„Партизан“ из Чортановаца  у износу од 30.000,00 
динара (словима: тридесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Стрељачког  клуба „Партизан“  отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Стрељачким  Клубом 

„Партизан“  из Чортановаца закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-41/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 

начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Савезу за школски спорт 
ИН из Инђије у износу од 630.000,00 динара (словима:ш
естстотинатридесетхиљададинара).

II
 Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Савезa за школски спорт ИН отворен код 
АИК Банке АД Ниш.

III
Председник општине ће са Савезом за школски 

спорт ИН из Инђије закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-42/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 											Петар	Филиповић,	с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Планинарском клубу 
„Железничар-Инђија“ из Инђије у износу од 180.000,00 
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динара (словима: стоосамдесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Планинарског клуба „Железничар-Инђија“  
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Планинарским клубом 

„Железничар-Инђија“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-43/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог КЛУБУ ДИЗАЧА ТЕГОВА 
И ДИСЦИПЛИНЕ СНАГЕ „КАМЕН“ из Инђије у 
износу од  570.000,00 динара (словима: петстотинаседа
мдесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Клуба дизача тегова и дисциплина снаге 
„Камен“ отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад. 

III
Председник општине ће са Клубом дизача тегова и 

дисциплина снаге „Камен“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-44/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Шах клубу 
„Хајдук-1973“ из Бешке у износу од 60.000,00 динара 
(словима:шездесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Шах  клуба „Хајдук-1973“  отворен код НЛБ 
банке АД Београд. 

III
Председник општине ће са Шах клубом 

„Хајдук-1973“  из Бешке закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
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(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-45/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују средства 

за реализацију истог ЏУДО КЛУБУ „БЕЗБЕДНОСТ“ из 
Инђије у износу од 140.000,00 динара (словима:стотинa
четрдесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Џудо клуба „Безбедност“ отворен код АИК 
Банке АД Ниш.

III
Председник општине ће са Џудо клубом „Безбедност“ 

из Инђије  закључити уговор о реализовању Годишњег 
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему 
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању 
или суфинансирању потреба и интереса грађана у 
области спорта из буџета општине Инђија („Службени 
лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-46/2016-III	 	 					П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Бициклистичком клубу 
„МТБ ДРУЖИНА“ из Инђије у износу од 150.000,00 
динара (словима: стотинупедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Бициклистичког клуба „МТБ Дружина“ 
отворен код Erste Bank АД Нови Сад. 

III
Председник општине ће са Бициклистичким 

клубом „МТБ Дружина“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.
OПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-47/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Клубу малог фудбала 
„Индианс-2013“ из Инђије у износу од 100.000,00 
динара (словима: стохиљададинара).

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације 
на жиро рачун Клуба малог фудбала „Индианс-2013“ 
отворен код Raiffeisen банке АД Београд.

III
Председник општине ће са Клубом малог фудбала 

„Индианс-2013“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-48/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 

начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
 ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и 

утврђују средства за реализацију истог  Савезу за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из 
Инђије у износу од 120.000,00 динара (словима: 
стотинадвадесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу приложеног 
захтева и веродостојне документације на жиро рачун 
Савезa за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија, 
отворен код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Савезом за спорт и 

рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије 
закључити уговор о реализовању Годишњег програма из 
тачке I овог Решења, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна у свему како је прописано у 
члану 17. Одлуке о финансирању или суфинансирању 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-49/2016-III	 	 П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 											Петар	Филиповић,с.р.
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На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 
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средства за реализацију истог  Фудбалском клубу 
„Љуково“ из Љукова у износу од 770.000,00 динара (сло
вима:седамстотинаседамдесетхиљададинара).
 

II
Одобрена средства преносиће се на основу 

приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Љуково“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским  клубом 

„Љуково“  из Љукова закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-50/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 																										Петар	Филиповић,с.р.

35
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Фудбалском  клубу 
„Слога“ из Марадика у износу од 600.000,00 динара (сл
овима:шестстотинахиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског  клуба „Слога“  отворен код 

Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским  клубом 

„Слога“ из  Марадика закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-51/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

36
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ 
„ХАЈДУК“  из Бешке у износу од 1.000.000,00 динара 
(словима: милиондинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Хајдук“ отворен код  
НЛБ банке АД Београд. 

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом 

„Хајдук“ из Бешке закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна у 
свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
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финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-52/2016-III	 																				П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

37
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог ФУДБАЛСКОМ  КЛУБУ 
„БОРАЦ“  из Јарковаца у износу од 450.000,00 динара 
(словима: четиристотинепедесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Борац“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским клубом 

„Борац“  из Јарковаца закључити уговор о реализовању 
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-54/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 											Петар	Филиповић,	с.р.

38
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Фудбалском  клубу 
„Полет“ из Нових Карловаца у износу од 500.000,00 
динара (словима: петстотинахиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског клуба „Полет“ отворен код 
Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским  клубом 

„Полет“  из Нових Карловаца закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-55/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.



Број 1, страна број  18                        Службени лист општина Инђија     Среда 10. фебруар 2016.

39
На основу члана 8. (Раздео III Председник општине 

и Општинско веће, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001-Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“, број 18/15) 
и члана 8. Правилника о ближим критеријумима и 
начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или су финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија, број 1/2014),

Општинско веће општине Инђија, донело је дана 18. 
јануара 2016. године, следеће

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују 

средства за реализацију истог  Фудбалском  клубу 
„Железничар“ из Инђије у износу од 380.000,00 динара 
(словима: тристотинеосамдесетхиљададинара).

 
II

Одобрена средства преносиће се на основу 
приложеног захтева и веродостојне документације на 
жиро рачун Фудбалског  клуба „Железничар“ отворен 
код Војвођанске банке АД Нови Сад.

III
Председник општине ће са Фудбалским  клубом 

„Железничар“ из Инђије закључити уговор о 
реализовању Годишњег програма из тачке I овог Решења, 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних 
страна у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	40-26/2016-III	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	18.	01.	2016.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
40
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1188/2015	-II
Дана:	30.	октобар			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. Српској православној цркви Инђија Храму Светог 
Цара Константина и Царице Јелене за финансирање пројекта 
“Осликавање Храма – покривање унутрашњости Храма зидним 
фрескописом“ у 2015. години, одобравају се средства у висини 
250.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год., по Програму 
13 – Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност 
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - 
„Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ , Раздео 2, 
Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице,   Позиција 
39, Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама-Верске заједнице.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1047653-66.

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

41
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1220/2015	-II
Дана:	26.		октобар		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. Завичајно друштво „Козарица“ из Чортановаца 
за финансирање пројекта “Штампање новог издања  
Чортановачки корени“ у 2015. години, одобравају се 
средства у висини 80.000,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 38, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски
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текући рачун број 340-31296-35.
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.																																																																																																																																													

42
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1255/2015	-II
Дана:	23.	новембар		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 27.003,19 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. год. , 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:	40-1262/2015	-II
Дана:	26.		октобар		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. Eколошком удружењу за локални одрживи 
развој  из Инђије за финансирање пројекта “Етно 
кутак“ у 2015. години, одобравају се средства у висини 
11.525,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 38, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 

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

44 
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1270/2015	-II
Дана:	29.		oктобар		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. Центар за стратешке комуникације - Стратком 
из Инђије за финансирање пројекта “Креативна 
екологија“ у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 100.000,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. год. по Програму 3 – Локални економски 
развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале 
невладине организације“ , Раздео 2, Функција 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
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текући рачун број 265-2210310000330-08.
    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.																																																																																																																																													

45
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1344/2015	-II
Дана:	27.		октобар	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  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој Срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ број 
40-214/2015 -II за септембар  2015. године, одобравају 
се средства у висини 25.812,31 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , 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 265-2210310000031-32.

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.																																																																																																																																													

46
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1354/2015	-II
Дана:	27.		октобар		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 цивилних 
инвалида рата  из Инђије за финансирање пројекта 
“Редовна делатност“ у 2015. години, одобравају се 
средства у висини 1.218,88 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс 
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 
481, Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1019408-23.

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:	40-1357/2015	-II
Дана:	28.		октобар		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 за заштиту ЗОО парка „Коки“ из 
Инђије за финансирање пројекта “Унапређење рада ЗОО 
парка“ у 2015. години, одобравају се средства у висини 
350.000,00 динара.  Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  ребалансу буџета општине Инђија за 
2015. год. , по Програму 3 – Локални економски развој, 
Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 38, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 
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2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1136562-89.

 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:	40-1377/2015	-II
Дана:	28.		октобар		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, 142/14 и 62/15), 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 трошкова реализације пројекта 
„Имаш право да те чујеш и да те чују“ , одобравају се 
средства у висини 783.340,00 динара за трећи квартал 
2015. године. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год. , 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. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

49
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1378/2015	-II
Дана:	16.		новембар`		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 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 401-28/2015-II за трошкова реализације пројекта 
„Знањем до имања“ , одобравају се средства у висини 
144.200,00 динара за трећи квартал 2015. године. 

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

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. 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:	40-1380/2015-II
Дана:	27.	октобар		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. Oпштинској организацији инвалида рада из 
Инђије за финансирање пројекта “Финасијска потребаза 
рад Oпштинске организације инвалида рада Инђија 
“, одобравају се средства у висини 10.127,34 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс 
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 
481, Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 355-1012582-34

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
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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:	40-1392/2015	-II
Дана:	27.	oктобар		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 
35.627,38 динара за септембар 2015 године (материјални 
трошкови).  Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком  о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
год. , 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:	40-1392/2015	-II
Дана:	19.	новембар		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 
32.059,58  динара за октобар 2015 године (материјални 
трошкови).  Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком  о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
год. , 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:	40-1395/2015	-II
Дана:	27.	октобар	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  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 17.990,84  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
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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:	40-1451	/2015	-II
Дана:	28.	октобар		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. 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 септембар 2015. године, 
одобравају се средства у висини 74.542,85  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. , 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.  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:	40-1492/2015	-II
Дана:	04.		новембар	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  ребаланса 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 октобар 2015. 
године, одобравају се средства у висини 256.086,45  
динара. 

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

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.																																																																																																																																													
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1511/2015	-II
Дана:	19.	новембар		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 („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 „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
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пројекта “Квалитетно образовање за све“ за октобар 
2015. године, одобравају се средства у висини 113.886,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , 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 310-9647-81.

       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:	40-1535/2015	-II
Дана:	23.		новембар	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  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
број 40-214/2015 -II за октобар  2015. године, одобравају 
се средства у висини 25.954,00 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , 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 265-2210310000031-32.

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:	40-1549/2015	-II
Дана:	23.		новембар	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  ребаланса 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 октобар 
2015. године, одобравају се средства у висини 29.366,00  
динара за материјалне трошкове. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , 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.																																																																																																																																													
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На основу члана  28. став 3. и члана 30. став 2. 

Одлуке о пијацама („Службени лист општине Инђија 
бр.11/2014) и члана 55.  став 1. тачка 11 Статута  општине  
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија бр.9/2013), 

Председник општине Инђија донео је дана 
12.01.2016. године

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	

НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈКП	„КОМУНАЛАЦ“	
ИНЂИЈА

 
I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Комуналац“ Инђија, броj 5573 од 21.12.2015. године, 
којом су утврђене почетне висине накнада у поступку 
лицитације код давања на коришћење сталних пијачних 
објеката и простора и висина накнаде за једнодневно 
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коришћење пијачних објеката, у тексту како је дато у 
материјалу.

II
Цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Инђија, 

утврђене Одлуком из тачке I овог Решења, примењиваће 
се од дана добијања сагласности.

III
Одлука Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Инђија, броj 

5573 од 21.12.2015. године, чини саставни део овог Решења. 

IV
 Сагласно члану 55.  став 1. тачка 11. Статута  

општине  Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија бр.9/2013), о датој сагласности 
информисати Скупштину општине.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	38-8-1/2016-II				 	 П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	12.01.2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а		 										 												Петар	Филиповић	с.р.
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На основу члана  55.  став 1. тачка 11. Статута  

општине  Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија-пречишћен текст бр.9/2013), 

Председник општине Инђија донео је дана 
12.01.2016. године

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	

НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈП	„ИНГАС“	ИНЂИЈА
 
I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Ингас“ Инђија, броj 2105/4 од 18.12.2015. године, којом 
су утврђене цене природног гаса за снабдевање купаца-
потпуно снабдевање, у тексту како је дато у материјалу.

II
Одлука Надзорног одбора ЈП „Ингас“ Инђија, броj 

2105/4 од 18.12.2015. године, којом су утврђене цене 
природног гаса, чини саставни део овог Решења.

III
Сагласно члану 55.  став 1. тачка 11. Статута  општине  

Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија бр.9/2013), о датој сагласности информисати 
Скупштину општине.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	38-1-1/2016-II					 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	12.	јануар	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 																			Петар	Филиповић
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На основу члана  55.  став 1. тачка 11. Статута  

општине  Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија-пречишћен текст бр.9/2013), 

Председник општине Инђија донео је дана 
12.01.2016. године

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	

НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈП	„ИНГАС“	ИНЂИЈА
 

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Ингас“ Инђија, броj 2143/3 од 28.12.2015. године, којом су 
утврђене цене материјала, трошкова прикључења и услуге 
дистрибуције гаса, у тексту како је дато у материјалу.

II
Одлука Надзорног одбора ЈП „Ингас“ Инђија, 

броj 2143/3 од 28.12.2015. године, којом су утврђене 
цене материјала, трошкова прикључења и услуге 
дистрибуције гаса, чини саставни део овог Решења.

III
Сагласно члану 55.  став 1. тачка 11. Статута  општине  

Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија бр.9/2013), о датој сагласности информисати 
Скупштину општине.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	38-2-2/2016-II					 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,	12.	јануар	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 												Петар	Филиповић	с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Инђија 

за 2016. годину („Службени лист Општине Инђија“, 
број 18/15), 

Председник општине Инђија, доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ОБРАЗОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ДОДЕЛУ	
СРЕДСТАВА	НЕВЛАДИНИМ	ОРГАНИЗАЦИЈАМА	
-	СОЦИОХУМАНИТАРНИМ	ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ИЗ	БУЏЕТА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	ЗА	2016.	
ГОДИНУ

I
Образује се Комисија за доделу средстава невладиним 

организацијама – социохуманитарним организацијама 
из буџета Општине Инђија за 2016. годину.

II
 За чланове Комисије именују се:
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1. Дејан Јекић, помоћник Председника општине
2. Тања Пјевац, члан Општинског већа за буџет и 

финансије, 
3. Дејан Вујанић, шеф Кабинета Председника 

општине,
4. Сања Ружичић, послови привреде у Одељењу 

за привреду и финансије.

III
 Задатак Комисије је да, у складу са средствима 

предвиђеним Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. 
годину, а по завршетку Конкурса, спроведе поступак 
избора пројеката и предложи Председнику доношење 
решења о финансирању пројеката невладиних 
организација – социохуманитарних организација.

IV
 Средства за финансирање пројеката су 

обезбеђена у разделу III  позиција 45 (Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације) Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 18/15).

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	55-55/2016-II	 	 												 Председник,
Дана,		18.	01.	2016.	године	 	 	
И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић	с.р.	
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