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СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

603
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/14) и члана  37. став 1. тачка 1. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ број 9/13),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016. године, донела је 

ПОСЛОВНИК
О	ДОПУНИ	ПОСЛОВНИКА	СКУПШТИНЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Члан	1.
 У Пословнику Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“ број 12/08, 25/08, 
12/09, 33/09, 11/10, 32/10), у члану 43. став 1. после 
алинеје прве, додаје се алинеја друга, која гласи: „ - 
Савета за привреду, који има председника и четири 
члана.“
 Досадашње алинеје друга и трећа, постају 
алинеје трећа и четврта.

Члан	2.
 У члану 53. после става1. додаје се став 2.који 
гласи : „Осим надлежности из става 1. овог члана, Савет 
за привреду сагледава развојне аспекте и капацитете 
Општине Инђија у области реалног сектора, разматра 
релевантна питања о томе и иницира и даје смернице за 
доношење одговарајућих аката.“

Члан	3.
Овај Пословник, ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.
 
	 СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-138/2016-I																																																																		
Дана:17.јуна	2016	 	 	 	
Инђија																																																																																					

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

604
На основу члана 37. Статута општине Инђија 

(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13-пречишћен 
текст),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016. године, донела је

О		Д		Л		У		К		У
О	ПРОМЕНИ	НАМЕНЕ	ЗЕМЉИШТА	

Члан	1.
 Овом одлуком се утврђује да престаје својство 
јавног добра у општој употреби на парцели број 5977/6 
некатегорисани пут површине 815m2 уписаној у листу 
непокретности број 8913 к.о. Инђија 2 као земљиште 
под зградом-објектом, јавна својинa Општине Инђија 
и објекат-некатегорисани пут, државна својина, чији 
је корисник Општина Инђија и мења јој се намена у 
грађевинско неизграђено земљиште,   јавна својина 
Општине Инђија, у циљу реализације Плана детаљне 
регулације радне зоне – дела локације 15 у К.О. Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 16/13).

Члан	2.
 Задужује се Дирекција за изградњу општине 
Инђија Ј.П. да на основу ове Oдлуке поднесе захтев 
за промену намене горе наведене непокретности 
Републичкој геодетској управи – Служби за катастар 
непокретности Инђија и изврши укњижбу насталих 
промена.

Члан	3.
 Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:35-161/2016-I																																																																							
Дана:17.	јуна2016.године																																																																																													
Инђија																																																																																										
                                                                                                    

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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605
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17. Јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	БУЏЕТ	И	

ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се  Савет за буџет и финансије 
Скупштине општине Инђија, због истека периода на 
који је изабран Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“ број 7/2012) и то:

1. Сретен Јовановић - председник,
2. Далибор Барунчић– члан,
3. Српко Меденица – члан,
4. Данијела Тодорчевић – члан,
5. Наташа Опала – члан,
6. Маја Шакић – члан,
7. Ивана Лукић – члан,
8. Момчило Малешевић – члан,
9. Нада Здравковић – Томић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-139/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА	БУЏЕТ	И					ФИНАНСИЈЕ

I
 У састав Савета за буџет и финансије 

Скупштине општине Инђија изабрани су:

1. Јелена Миличевић – за председника,
2. Марко Иваниш– за члана,

3. Урош Трифуновић – за члана,
4. Радомир Зубац – за члана,
5. Љубица Галчић – за члана,
6. Милош Зораја – за члана,
7. Aлександар Драгин – за члана
8. Петар Филиповић - за члана,
9. Сретен Јовановић - за члана.

II
Мандат именованих у тачки  I овог Решења траје 

до истека мандата Скупштине општине.

III
Задатак Савета за буџет и финансије је да даје 

мишљење на предлог Одлуке о буџету и Завршном 
рачуну буџета општине и других аката из области 
финансија које доноси Скупштина.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-140/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	УРБАНИЗАМ,	
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ	ДЕЛАТНОСТИ	И	

ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се  Савет за урбанизам, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне средине 
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:

1. Марјан Милаковић - председник,
2. Милан Батало – члан,
3. Ивана Лукић – члан,
4. Васа Воркапић – члан,
5. Милица Милисављевић – члан,
6. Јелена Дукић – члан,
7. Влада Дубајић – члан, 
8. Жељко Станишић – члан,
9. Јовица Милијашевић – члан.
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II
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-141/2016-I																																																																										
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																					

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА	УРБАНИЗАМ,	

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ	ДЕЛАТНОСТИ	И	
ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ

I
 У састав Савета за урбанизам, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне средине 
изабрани су:

1. Анђелка Млађан – за председника,
2. Здравко Милковић – за члана,
3. Наташа Катић – за члана
4. Никола Косановић – за члана,
5. Марко Добош – за члана,
6. Александар Андрејевић – за члана,
7. Милорад Ступар – за члана
8. Далибор Петровић – за члана,
9. Милан Бодирожа – за члана.

II
 Мандат председника и чланова изабраних у 
Савета за урбанизам, комунално-стамбене делатности 
и заштиту животне средине траје до истека мандата 
Скупштине општине.

III
Савет за урбанизам, комуналнo-стамбене делатности и 
заштиту животне средине даје мишљење на предлоге 
одлука и других аката из области урбанизма, стамбено – 
комуналних делатности, јавних комуналних предузећа, 
грађевинског земљишта, пословног простора и заштите 
животне средине, које доноси Скупштина.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-142/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
											609

На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	ДРУШТВЕНЕ	

ДЕЛАТНОСТИ	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се  Савет за друштвене делатности 
Скупштине општине Инђија, због истека периода на 
који је изабран и то:

1. Ружица Хемун - председник,
2. Драгана Кртинић – члан,
3. Смиља Пешут – члан,
4. Слободан Тодоровић – члан,
5. Сања Рунић – члан,
6. Драгана Адам – члан,
7. Јелена Милошевић – члан,
8. Живан Радовановић – члан,
9. Весна Блануша – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-143/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је
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Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА		ДРУШТВЕНЕ	

ДЕЛАТНОСТИ	

I
 У састав Савета за друштвене делатности 
Скупштине општине Инђија изабрани су:

1. Драгана Лемаић – за председника,
2. Александар Андрејевић – за члана,
3. Снежана Иваниш – за члана,
4. Јелена Тртица – за члана,                      
5. Марија Предојевић – за члана,
6. Немања Милојевић – за члана,
7. Милица Марковић – за члана,
8. Бојан Хемун – за члана,
9. Драгана Кртинић – за члана,

II
  Мандат именованих чланова Савета 
траје до истека мандата Скупштине општине.

III
Задатак Савета за друштвене делатности је да 

даје мишљење на предлоге одлука и других аката из 
области здравства, социјалне заштите, информисања, 
образовања, науке, културе и спорта, које доноси 
Скупштина.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-144/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ	

СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Разрешава се  Савета за месне заједнице 
Скупштине општине Инђија, због истека периода на 
који је именован и то:

1. Миодраг Обрадовић - председник,

2. Бојан Татић – члан,
3. Игор Вацлаврек – члан,
4. Александар Ковачевић – члан,
5. Светислав Благојевић – члан,
6. Милојко Катић – члан,
7. Милан Бошњак – члан,
8. Јовица Скорупан – члан,
9. Раде Радаковић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-145/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																							

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА		МЕСНЕ	ЗАЈЕДНИЦЕ

СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 У састав Савета за месне заједнице Скупштине 
општине Инђија изабрани су:

1. Драган Кривошија – за председника,
2. Стеван Брадић – за члана,
3. Мирослав Милаковић – за члана,
4. Влада Радиновић – за члана,
5. Милица Михић – за члана,                     
6. Љиљана Тунић – за члана,
7. Југослав Ђорђевић – за члана,
8. Миодраг Обрадовић – за члана, и
9. Синиша Вукосављевић – за члана.

II
 Мандат именованих чланова Савета траје до 
истека мандата Скупштине општине.

III
 Задатак Савета за месне заједнице је да даје 
мишљење на предлоге одлука и других аката од интереса 
за рад и функционисање месних заједница.
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IV
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-146/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
613
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	МЛАДЕ
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Разрешава се  Савет за младе Скупштине 
општине Инђија, због истека мандата и то:

1. Милорад Ступар - председник,
2. Никола Михаиловић – члан,
3. Бранислав Ћалић – члан,
4. Стјепан Грегурић – члан,
5. Милијана Ушљебрка – члан,
6. Александар Драгин – члан,
7. Ивана Лукић – члан,
8. Александар Котур – члан,
9. Војислав Темуновић – члан,
10. Марко Радивојевић – члан
11. Дејан Филиповић - члан.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-147/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

614
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА		МЛАДЕ	

I
 У састав Савета за младе Скупштине општине 
Инђија изабрани су:

1. Никола Дошен  – за председника,
2. Милица Михић – за члана,
3. Бранислав Пошмуга – за члана,                             
4. Лазар Вукмировић – за члана,
5. Драгана Миљуш – за члана,
6. Слађана Басара – за члана,
7. Јелена Ерцеговaц – за члана,
8. Светомир Џонић – за члана, 
9. Горан Свињицки – за члана,
10. Немања Грбић - за члана.

II
 Мандат именованих у тачки I овог Решења траје 
до истека мандата Скупштине општине.

III
Задатак Савета за младе је да иницира и учествује 

у изради локалне омладинске политике у области 
образовања, спорта, коришћења слободног радног 
времена , повећања запослености, информисања, 
активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси, 
здравства, културе, равноправности полова, спречавању 
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог 
развоја и животне средине и другим областима од 
значаја за младе.
- Учествује у изради посебних локалних 
акционих планова, програма и политике у сагласности 
са националном стратегијом за младе и прати њихово 
остваривање.
- Даје мишљења о питањима од значаја за младе 
и о њима обавештава органе Општине.
- Даје мишљења на нацрте прописа и одлука које 
доноси Скупштина општине у областима од значаја за 
младе.
- Усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању локалне омладинске политике и локалних 
акционих планова и програма за младе и подноси их 
Скупштини општине, Општинском већу и Председнику 
општине.
- Иницира припрему података или учешће 
Општине у програмима и пројектима за младе у циљу 
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања 
њихових права која су у надлежности Општине.
- Подстиче сарадњу између Општине и 
омладинских организација и удружења и даје подршку 
реализацији њихових активности.
- Подстиче остваривање међуопштинске сарадње 
која се односи на омладину и о томе обавештава	органе	
Општине.
- Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја 
за младе који се делимично или потпуно финансирају из 
буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје 
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мишљење надлежном органу општине.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-148/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																							

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
615
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	САВЕТА	ЗА	ПРАЋЕЊЕ	

ПРИМЕНЕ	ЕТИЧКОГ	КОДЕКСА	СКУПШТИНЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се  Савет за праћење примене 
етичког кодекса Скупштине општине Инђија, због 
истека мандата Скупштине општине:

1. Миодраг Вен - председник,
2. Љиљана Мутић – члан,
3. Милка Ћеранић – члан,
4. Кристина Маленчић – члан,
5. Драган Стојаковић – члан,
6. Славица Маровић – члан,
7. Милош Вуксан – члан,
8. Јованка Миљковић – члан,
9. Јасмина Савић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-149/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																							

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

616
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	САВЕТА	ЗА		ПРАЋЕЊЕ	ПРИМЕНЕ	

ЕТИЧКОГ	КОДЕКСА

I
 У састав Савета за праћење примене етичког 
кодекса  изабрани су:

1. Радмила Митровић – за председника,
2. Александар Ђорђевић – за члана,
3. Горан Лемаић – за члана,
4. Лазар Радовановић – за члана,                    
5. Марко Гашић – за члана.
6. Јелена Зораја – за члана,
7. Славица Родић – за члана
8. Љиљана Бркић – за члана,
9. Ивана Лукић – за члана.

II
Мандат именованих у тачки I овог Решења траје 

до истека мандата Скупштине општине.

III
Савет за праћење примене етичког кодекса 

разматра питања која се односе на примену етичког 
кодекса, прати и анализира догађаје и појаве из 
понашања изабраних, именованих и постављених лица, 
иницира мере за унапређење стања у функционосању 
њихове одговорности, улоге грађана и медија у процесу 
стварања поверења према изабраним, именованим 
и постављеним лицима  и даје мишљења на предлоге 
одлука и других аката, која се односе на  обављање  
дужности функционера.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-150/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а					                                                                                  

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

617
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је
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Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	СТАТУТАРНА	

ПИТАЊА	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се  Комисија за статутарна питања 
Скупштине општине Инђија,због истека мандата и то:

1. Марко Врачар - председник,
2. Верица Пребисалић – члан,
3. Стела Милаковић – члан,
4. Душанка Јанковић – члан,
5. Драгана Степановић – члан,
6. Славица Ђукановић –Марјановић – члан,
7. Синиша Филиповић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-151/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
618
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	СТАТУТАРНА	

ПИТАЊА

I
 У састав  Комисије за статутарна питања 
изабрани су:
1. Ђорђе Димић – за председника,
2. Никола Малић – за члана,
3. Марија Божовић – за члана,
4. Жељко Дражић – за члана,
5. Наташа Катић– за члана,
6. Борислав Наић– за члана,
7. Александар Ђорђевић– за члана.

II
 Мандат председника и чланова изабраних у  
Комисију за статутарна питања траје до истека мандата 
Скупштине општине.

III
Комисија за статутарна питања прати примену 

Статута општине, даје мишљење на предлог и измене 
и допуне Статута општине, предлаже Пословник  
Скупштине општине и утврђује пречишћени текст аката 
које доноси Скупштина општине.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-152/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
619
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст „Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9(13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ	

КОМИСИЈЕ	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

Разрешава се Мандатно-имунитетна комисија 
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:

1. Радивој Лукач - председник,
2. Бојан Татић – члан,
3. Синиша Вукосављевић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-153/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
620
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 
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Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
О	ИЗБОРУ	МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ	

КОМИСИЈЕ		

I
У састав Мандатно-имунитетне комисије 

изабрани су: 

1. Драгана Лемаић– за председника,
2. Светозар Живић – за члана,                   
3. Зоран Адам – за члана.

II
           Мандат председника и чланова изабраних у састав 
Мандатно-имунитетне комисије  траје до истека мандата 
Скупштине општине.

III
Задатак Мандатно-имунитетне комисије је да 

разматра питања која се односе на верификацију мандата 
и имунитет одборника, утврђује разлоге престанка 
мандата појединих одборника и о томе подноси извештај 
Скупштини. 

У поступку верификације мандата Комисија ради 
на начин утврђен   Пословником Скупштине општине 
Инђија  за рад Верификационог одбора.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:02-154/2016-I	 								 										
Дана,17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 	 	

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
621
На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ПРЕДСТАВКЕ	И	

ЖАЛБЕ	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
Разрешава се  Комисија за представке и жалбе 

Скупштине општине Инђија, због престанка мандата и 
то:

1. Славица Родић - председник,

2. Дамир Миљуш – члан,
3. Никола Малић– члан,
4. Слободан Тодоровић – члан,
5. Живан Пашић – члан,
6. Славко Аћимовић – члан,
7. Александра Санчанин – члан,
8. Милена Радојичић – члан,
9. Драго Миладиновић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-155/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ПРЕДСТАВКЕ	И	

ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 У састав  Комисије за представке и жалбе 
Скупштине општине Инђија изабрани су:

1. Миле Поштић - за председника,
2. Зубац Радомир - за члана,
3. Драган Кривошија - за члана,
4. Драгана Ћурчић - за члана,
5. Др Јово Комазец - за члана, 
6. Ружица Јовановић - за члана,
7. Ђорђе Димић - за члана  
8. Ружица Ћућуз - за члана,
9. Ивана Лукић - за члана,

II
 Мандат председника и чланова изабраних у 
Комисију за представке и жалбе траје до истека мандата 
Скупштине општине.

III
Комисија  за представке и жалбе разматра представке, 
жалбе и предлоге грађана који се упућују Скупштини 
и предлаже надлежним органима мере и активности за 
решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава 
подносиоце. 
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 О својим запажањима поводом представки 
и предлога Комисија обавештава Скупштину на њен 
захтев или по сопственој иницијативи.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-156/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																							

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ОДНОСЕ	СА	

ВЕРСКИМ	ЗАЈЕДНИЦАМА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се Комисија за односе са верским 
заједницама Скупштине општине Инђија,  због истека 
мандата и то:

1. Милан Батало - председник,
2. Љубиша Гвоздић – члан,
3. Даворин Ливаја – члан,
4. Жељко Бадњаревић – члан,
5. Иван Грегурић – члан,
6. Јосип Лендвај – члан,
7. Жељко Крмар – члан,
8. Борислав Божанић – члан,
9. Миле Поштић – члан.

II
 Ово Решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија».

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-157/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																						

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 

Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 

17. јуна2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ОДНОСЕ	СА	

ВЕРСКИМ	ЗАЈЕДНИЦАМА	

I

 У састав  Комисије за односе са верским 
заједницама изабрани су:

1. Љубомир Ковачевић– за председника,
2. Николина Маркош – за члана,
3. Милорад Мрђа – за члана,
4. Љубица Галчић – за члана,
5. Сања Родић – за члана,
6. Милош Дражић – за члана,
7. Петар Закамарок – за члана,
8. Нинослав Јовановић – за члана,
9. Милан Бодирожа – за члана.

II

  Мандат председника и чланова изабраних у   
Комисију за односе са верским заједницама траје до 
истека мандата Скупштине општине.

III

Комисија за односе са верским заједницама 
остварује сарадњу са верским заједницама на територији 
општине, као и сарадњу са комисијама исте надлежности  
образоване  од стране Покрајинске и Републичке 
Скупштине. Припрема и разматра питања која се односе 
на рад верских заједница као и питања која регулишу 
односе имеђу верских заједница и општине. 
                                                                                                 

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-158/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																						

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је
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Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		РАЗРЕШЕЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	

РАВНОПРАВНОСТ	ПОЛОВА	СКУПШТИНЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се Комисијa за равноправност полова 
Скупштине општине Инђија, због истека мандата и то:

1. Љиљана Бркић - председник,
2. Јасмина Радовић – члан,
3. Сандра Мишчевић – члан,
4. Славица Родић – члан,
5. Мирјана Јованов – члан,
6. Вера Бабић – члан,
7. Слободанка Јузбашић – члан,
8. Горица Гледовић – члан,
9. Славко Рогић – члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-159/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																								

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана  37. став 1.тачка 31. Статута 

општине Инђија -пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 9/13), члана 42. и 43. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ИЗБОРУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	РАВНОПРАВНОСТ	

ПОЛОВА	

I
 У састав Комисије за равноправност полова 
изабрани су:

1. Радмила Митровић– за председника,
2. Анђелка Млађан – за члана,
3. Верица Пребисалић - за члана,
4. Весна Јанковић – за члана,
5. Сања Пеовић – за члана,
6. Никола Ратковић – за члана,
7. др Маја Каназир– за члана,
8. Дуња Пашић – за члана,
9. Драгана Кртинић – за члана.

II
  Мандат председника и чланова изабраних 

у Комисију за равноправност полова траје до истека 
мандата Скупштине.

III
Комисија за равноправност полова сагледава стање 
поштовања равноправности полова, анализира 
последице, иницира мере за унапређење и постизање 
родне равноправности и даје мишљења на предлоге 
одлука и других аката који се односе на питање 
равноправности полова.
 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-160/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																						

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист општина Срема“ број 19/06) и члана 37. 
став 1. тачка 31. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),
 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана 17. Јуна 2016. године донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОБРАЗОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	СПРОВОЂЕЊЕ	
ПОСТУПКА	ЈАВНОГ	НАДМЕТАЊА	ЗА	ДАВАЊЕ	
У	ЗАКУП	ПОЉОПРИВРЕДНОГ	ЗЕМЉИШТА	У	

ДРЖАВНОЈ	СВОЈИНИ

I
Образује се Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта  у државној својини.

II
Комисија се састоји од председника и 6 чланова 

и то:
Председник Комисије:

1.Александар Младеновић

Чланови Комисије:
1. Весна Орешчанин,
2. Драгомир Томић,
3. Бранислав Радуљица,
4. Марија Предојевић,
5. Милан Гак и
6. Никола Ратковић.
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 Председник и чланови Комисије именују се на 
мандатни период од две године.

III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је давање 

предлога Председнику општине Инђија за доношење 
Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини, Одлуке 
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа, спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по основу јавног надметања (јавне лицитације 
или прикупљања писаних понуда), вођење записника 
и давање предлога Председнику општине Инђија за 
доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, 
односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, праћење извршења 
Одлука и праћење извршења Уговора о закупу, као и 
давање предлога и мишљења Надлежном органу  по 
поднетим захтевима закупаца у периоду трајања закупа.

IV
Комисија је дужна да о спроведеном поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини достави извештај Скупштини општине.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-162/2016-I								 	 	 	
Дана:17.	јуна	2016.	године																																																															
И	н	ђ	и	ј	а	 	 	 	 																																																						

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 37. став 1 тачка 37. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст (“Службени лист 
општине Инђија” бр. 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
дана17.јуна  2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОБРАЗОВАЊУ	СТРУЧНЕ	КОМИСИЈЕ	
ЗА	ИЗРАДУ	ГОДИШЊЕГ	ПРОГРАМА	

ЗАШТИТЕ,	УРЕЂЕЊА	И	КОРИШЋЕЊА	
ПОЉОПРИВРЕДНОГ	ЗЕМЉИШТА	У	ОПШТИНИ	

ИНЂИЈА	ЗА	2017.	ГОДИНУ

I
Образује се стручна Комисија за израду 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2017. 
годину (у даљем тексту Комисија).

II
Комисију чини председник, заменик председника 

и пет  чланова и то:

Председник Комисије:
1. Новица Темуновић

Заменик председника Комисије:
2. Тања Рокнић  

Чланови Комисије:
1. Здравко Билинац
2. Радмила Митровић,
3. Драган Јанковић,
4. Никола Дошен и
5. Стеван Брадић.
          

III
Задатак Комисије је:

а) да пре израде Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Инђија за 2017. 
годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) 
обавести јавним позивом образовне установе – школе, 
стручне пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе – факултете и научне 
институте чији је оснивач држава, установе за извршење 
кривичних санкција и правна лица у државној својини 
регистрована за пословање у облaсти шумарства, да 
Комисији доставе захтеве, за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде у површини која је 
примерена делатности којом се баве, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. 
Закона о пољопривредном земљишту);

б) да пре израде Предлога годишњег програма 
обавести јавним позивом правна и физичка лица која 
су власници функционалног система за наводњавање и 
одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих 
од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда 
старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, 
функционалних пољопривредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини и правна 
и физичка лица која су власници објеката за узгој и 
држање животиња и која се баве узгојем и држањем 
животиња , а у циљу производње хране за животиње, 
да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. 
октобра текуће године за наредну годину, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим;

в) да изради Предлог годишњег програма у 
складу са одребама члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту, упутствима и Инструкцијaмa Министарства 
пољопривреде и заштите животене средине о изради 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта;
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г) да прибави мишљење на Предлог годишњег 
програма Комисије за давање мишљења, коју образује 
Председник општине, а која у свом саставу има најмање 
пловину чланова физичких лица – пољопривреднике 
који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 
у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар 
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног 
инжењера пољопривреде (члан 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту);

д) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на Предлог 
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту);

е) да достави Предлог годишњег програма 
Скупштини општине Инђија на разматрање и доношење;

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, 
изради Предлог измене и допуне Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Инђија за 2017. 
годину.

IV

Комисија ће обавити свој задатак у складу са 
следећом динамиком:

а) објављивање јавног позива за достављање 
захтева за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде са потребном 
документацијом – у року од седам дана од дана 
доношења овог решења, а најкасније до 30. јуна 2016. 
године;

б) објављивање јавног позива за достављање 
захтева за право пречег закупа са потребном 
документацијом – у року од седам дана од дана 
доношења овог решења, а најкасније до 30. јуна 2016. 
године;

в) израда Предлога годишњег програма – до 15. 
фебруара 2017. године;

г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. 
став 3. Закона о пољопривредном земљишту – до 20. 
фебруара 2017. године;

д) достави Предлог годишњег програма са 
потребом документацијом Министарству пољопривреде 
и заштите животне средине, ради прибављања 
сагласности у року од 3 дана од дана добијања мишљења;

е) достављање Предлога годишњег програма на 
разматрање Скупштини општине Инђија на разматрање 
и доношење – најкасније до 01. марта 2017. године.

V

Чланови Комисије имају право на накнаду за 
сваку одржану седницу Комисије у износу од 2.000,00 
динара. Обрачун и исплата накнаде за чланове Комисије, 
извршиће се по реализованом задатку из тачке III овог 
Решења.

VI

Стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове за Комисију 
врши Агенција за економски развој општине Инђија.

VII

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-163/2016-I		 	 	 	
Дана:17.	јуна	2016.	године																																							 					
И	н	ђ	и	ј	а

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању  
и изградњи („Службени гласник РС“ број  72/09, 81/09, 
64/10, 24/11,121/12, 42/13,50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
члана 13.став 2. Правилника о условима и начину рада 
Комисије за стручну контролу планских докумената, 
Комисије за контролу усклађености планских 
докумената и Комисије за планове јединице локалне 
самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 55/15) и члана  
37.став 1. тачка 6. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ	О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА
О	ОБРАЗОВАЊУ		КОМИСИЈЕ	ЗА	ПЛАНОВЕ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 У Решењу о образовању Комисије за планове 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
број 12/2015), тачка III мења се и гласи:
      
 „У састав Комисије именују се:
 
1. за председника: Драгиша Елезовић, мр.дипл.
инж.саобраћаја са лиценцом одговорног пројектанта 
370, 470, 202

2. за заменика председника: Маја Јосиповић, 
дипл.инж.арх.са лиценцом одговорног пројектанта 
(300) и лиценцом одговорног пројектанта за енергетску 
ефикасност (381)
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3. за секретара:Тијана Дошен, дипл.инж.
саобраћаја 

4.  за члана: Петар Ђуричић, лиценца одговорног 
урбанисте за руковођење израдом урбанистичких 
планова 203011703, лиценца одговорног пројектанта за 
електроенергетске инсталације ниског напона и средњег 
напона 350G42508 и лиценца одговорног извођача 
радова електроенергетских ниског напона и средњег 
напона 450D11408

5. за члана: Здравко Милковић, дипл.просторни 
планер са лиценцом одговорног урбанисте број 
201060604
   
6. за члана: Саша Стојановић, мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, лиценца одговорног 
извођача радова 450Ј49015              

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-164/2016-I
Дана:17.	јуна	2016.	године																																																												
Инђија	                                

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94  и 79/05) 
и члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	
УПРАВНОГ	ОДБОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	

ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I

 Разрешава се Управни одбор Установе 
„Спортски центар“ Инђија, именован Решењем 
Скупштине општине Инђија „Службени лист општине 
Инђија“ број:7/12,  у следећем саставу:

1. Дејан Вујанић - председник,
2. Славко Аћимовић – заменик председника,
3. Ненад Ђокић –  члан,
4. Драган Дакић –  члан,
5. Мирослав Драгојловић – члан.

II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-165/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																														                                           

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91 , 71/94  и 79/05) 
и члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	

УПРАВНОГ	ОДБОРА	
УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I
У састав Управног одбора Установе „Спортски 

центар“ Инђија именују се:

1. Милан Радуљица- за председника,
2. Драган Сурла–за заменика председника,
3. Горица Гледовић– за члана,
4. Борислав Наић - за члана,
       
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

5.  Миљојко Милојевић - за члана.

II
Мандат именованих траје четири године.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-166/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а									     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
09/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	

НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	
ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се Надзорни одбор Установе 
„Спортски центар“ Инђија, именован Решењем 
Скупштине општине „Службени лист општине Инђија“ 
број: 7/12, због истека мандата и то у следећем саставу:

1. Слађан Келијашевић - председник,
2. Младен Јанковић - члан, 
3. Жељко Мандић -  члан.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-167/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																							                             

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05) и 
члана  37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 
09/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	
НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	

ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I
 У састав Надзорног одбора Установе „Спортски 
центар“ Инђија именују се:

1. Драгољуб Џаковић– за председника,
2. Милан Гак – за  члана,

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

3. Драган Кецман - за  члана.

II
 Мандат именованих траје четири године.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-168/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																					                                                               

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 54.став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања ( „Службени гласник 
РС”, број: 72/09 и 56/11) и члана  37. став 1. тачка 9. 
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	УПРАВНОГ	ОДБОРА	

ПРЕДШКОЛСКЕ	
УСТАНОВЕ	„БОШКО	БУХА“	ИНЂИЈА

I
 Разрешава се Управни одбор Предшколске 
установе „Бошко Буха“ Инђија, именован Решењем 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ број:7/12,3/13, 5/13 и 14/13 ), у следећем саставу:

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Младен Јанковић, 
2. Жарко Милинковић,
3. Александра Трбовић,

ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА:
1. Јелена Динић,
2. Недељко Кужет,
3. Слађана Судар,

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:
1. Драгана Зинаић,
2. Љубица Добић,
3. Вера Бараћ.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-169/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године																											Председник,
И	н	ђ	и	ј	а																																				Милан	Предојевић	с.р.

    -----------------
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На основу  члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ 
број: 9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	УПРАВНОГ	ОДБОРА	

ПРЕДШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	„БОШКО	БУХА“	
ИНЂИЈА

I
 У састав Управног  одбора Предшколске 
установе „Бошко Буха“ Инђија именују се:

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. Иваниш Снежана, 
2. Сања Пеовић,
3. Далибор Балевић,

ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА:

4.Зорић Марија,
5.Ђоковић Татјана,
6.Иброчић Драган,

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:

7.Поповић Марија,
8.Вученовић Тања,
9.Брдар Анка.

II
 Мандат именованих чланова траје четири 
године.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-170/2016-I
Дана:17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а	 	 	 	 								 																												

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 

Инђија“, бр.9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 
17. јуна 2016.године , донела је 

РЕШЕЊЕ	О	РАЗРЕШЕЊУ	
ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА
ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	

‘’КОМУНАЛАЦ’’	ИНЂИЈА

1.Разрешавају се председник и чланови Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа ‘’Комуналац’’ 
Инђија са 17. јуном 2016.године, и то у следећем саставу:
1.Радован Крстић, председник,
2. Драган Зубац, члан,
3. Даниела Сучу,члан.

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

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија, прописано је да Скупштина општине, 
између осталог,  именује и разрешава управни и 
надзорни одбора, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач, а чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима утврђено је да мандат председнику и 
члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем.

Комисија за кадровска и административна питања 
, као предлагач акта на  основу члана 58а. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10) на 
седници одржаној 09.06.2016.године је донела Закључак 
, којим је на основу службених евиденција које се 
воде у Општинској управи општине Инђија утврдила 
да је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
‘’Комуналац’’ Инђија у периоду трајања мандата, 
а почев од 05.06.2013.године пропустио да изврши 
обавезу –утврђивање пословне стратегије и пословних 
циљева кроз доношење дугорочног и средњорочног 
плана пословне стратегије и развоја, што је био дужан 
да донесе према законским прописима.

С обзиром да је Надзорни одбор именован 
05.06.2013.године, то је овај орган, као орган управљања 
био дужан да у остваривању своје надлежности 
примењује Закон о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14), који је ступио 
на снагу 25.12.2012.године,као и Закон о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.15/16), који 
је ступио на правну снагу  04.03.2016.године, чиме је 
престао да важи претходно наведени Закон о јавним 
предузећима.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14) у члану 50.став1. 
било је прописано да Надзорни одбор доноси дугорочни 
и срењорочни план рада и развоја, на којим актима се 
заснива унапређење рада и развоја јавног предузећа, а 
у члану 18. Став 1.тачка 1.да Надзорни одбор утврђује 
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пословну стратегију и циљеве јавног предузећа и стара 
се о њиховој реализацији.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.15/16),чланом 22.став 1.тачка 1. утврђено 
је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење.

У смислу наведеног утврђује се да је Надзорни 
одбор , у периоду трајања мандата био дужан да донесе 
наведена стратешка акта и према Закону о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.119/12, 
116/13 и 44/14) и према Закону о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС,“бр.15/16), и то на предлог 
директора, а у случају да истог није било да захтева 
израду стратегије и то по основу   надзора  овог органа, 
који је овлашћен да врши над директором по правном 
основу из члана  22.став 1. Тачка 6. наведеног Закона. 
Одредбом члана 21.став 2. тачка 3. прописано је да се 
председник и чланови надзорног одбора разрешавају 
пре истека перода на који су именовани, уколико се 
утврди да делују на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем, или на други начин.

Како је недоношење дугорочног  и средњорочног 
плана пословне стратегије директно кршење законске 
обавезе, то је у конкретном случају Надзорни одбор 
деловао на штету јавног предузећа , јер је  доносио  
годишње програме који нису нужно проистицали 
из дугорочно сагледане стратегије и развоја, чиме је 
испуњен услов за разрешење овог органа из ког разлога 
је донето решење као у изреци.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-174/2016-I																																																																																							
Дана:17.јуна	2016.	године																																																														
И	н	ђ	и	ј	а

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст (‘’Службени лист општина Срема’’ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЈЕДНОГ	

ЧЛАНА	НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА		„КОМУНАЛАЦ“	

ИНЂИЈА

I
 У састав Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа   „Комуналац“ Инђија на мандатни период од 
четири године, именују се и из реда локалне самоуправе:

1.Никола Малић - за председника,
2.Душан Манојловић - за  члана,

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-175/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а														                                                                     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр.9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године, донела је 

РЕШЕЊЕ	О	РАЗРЕШЕЊУ	
ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА
ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	

‘’ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА’’	ИНЂИЈА

1.Разрешавају се председник и чланови Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод и 
канализација’’ Инђија са 17.јуном 2016. године, и то у 
следећем саставу:

1. Синиша Вукосављевић, председник,
2. Бранко Радаковић, члан,
3. Кристијан Блануша, члан.

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

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија, прописано је да Скупштина општине, 
између осталог,  именује и разрешава управни и 
надзорни одбора, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач, а чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима утврђено је да мандат председнику и 
члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем.
Комисија за кадровска и административна питања , 
као предлагач акта на  основу члана 58а. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10) на 
седници одржаној 09.06.2016.године је донела Закључак 
, којим је на основу службених евиденција које се воде 
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у Општинској управи општине Инђија утврдила да је 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод 
и канализација’’ Инђија у периоду трајања мандата, 
а почев од 05.06.2013.године пропустио да изврши 
обавезу –утврђивање пословне стратегије и пословних 
циљева кроз доношење дугорочног и средњорочног 
плана пословне стратегије и развоја, што је био дужан 
да донесе према законским прописима.

С обзиром да је Надзорни одбор именован 
05.06.2013.године, то је овај орган, као орган управљања 
био дужан да у остваривању своје надлежности 
примењује Закон о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14), који је ступио 
на снагу 25.12.2012.године,као и Закон о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.15/16), који 
је ступио на правну снагу  04.03.2016.године, чиме је 
престао да важи претходно наведени Закон о јавним 
предузећима.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14) у члану 50.став1. 
било је прописано да Надзорни одбор доноси дугорочни 
и срењорочни план рада и развоја, на којим актима се 
заснива унапређење рада и развоја јавног предузећа, а 
у члану 18. Став 1.тачка 1.да Надзорни одбор утврђује 
пословну стратегију и циљеве јавног предузећа и стара 
се о њиховој реализацији.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.15/16),чланом 22.став 1.тачка 1. утврђено 
је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење.

У смислу наведеног утврђује се да је Надзорни 
одбор , у периоду трајања мандата био дужан да донесе 
наведена стратешка акта и према Закону о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.119/12, 
116/13 и 44/14) и према Закону о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС,“бр.15/16), и то на предлог 
директора, а у случају да истог није било да захтева 
израду стратегије и то по основу   надзора  овог органа, 
који је овлашћен да врши над директором по правном 
основу из члана  22.став 1. Тачка 6. наведеног Закона. 
Одредбом члана 21.став 2. тачка 3. прописано је да се 
председник и чланови надзорног одбора разрешавају 
пре истека перода на који су именовани, уколико се 
утврди да делују на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем, или на други начин.

Како је недоношење дугорочног  и средњорочног 
плана пословне стратегије директно кршење законске 
обавезе, то је у конкретном случају Надзорни одбор 
деловао на штету јавног предузећа , јер је  доносио  
годишње програме који нису нужно проистицали 
из дугорочно сагледане стратегије и развоја, чиме је 
испуњен услов за разрешење овог органа из ког разлога 
је донето решење као у изреци.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-176/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године																									Председник,
Инђија																																								Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст (‘’Службени лист општина Срема’’ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЈЕДНОГ	

ЧЛАНА	НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА		„ВОДОВОД	И	

КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА

I
 У састав Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа   „Водовод и канализациа“ Инђија на мандатни 
период од четири године,  именују се и из реда локалне 
самоуправе:

1. Марко Иваниш – за председника,
2. Милорад Росић – за  члана,

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-177/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а							                                                                             

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр.9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године, донела је 

РЕШЕЊЕ	О	РАЗРЕШЕЊУ	
ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ	ЗА	ИЗГРАДЊУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

ЈП

1.Разрешавају се председник и чланови Надзорног 
одбора Дирекције за изградњу општине Инђија ЈП са  
17. јуном 2016. године, и то у следећем саставу:

1. Дејан Дмитровић, председник,
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2. Милорад Кантар, члан,
3. Драган Грујић, члан.

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

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија, прописано је да Скупштина општине, 
између осталог,  именује и разрешава управни и 
надзорни одбора, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач, а чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима утврђено је да мандат председнику и 
члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем.

Комисија за кадровска и административна питања 
, као предлагач акта на  основу члана 58а. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10) на 
седници одржаној 09.06.2016.године је донела Закључак 
, којим је на основу службених евиденција које се воде 
у Општинској управи општине Инђија утврдила да је 
Надзорни одбор Дирекције за изградњу општине Инђија 
ЈП у периоду трајања мандата, а почев од 05.06.2013.
године пропустио да изврши обавезу –утврђивање 
пословне стратегије и пословних циљева кроз доношење 
дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и 
развоја, што је био дужан да донесе према законским 
прописима.

С обзиром да је Надзорни одбор именован 
05.06.2013.године, то је овај орган, као орган управљања 
био дужан да у остваривању своје надлежности 
примењује Закон о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14), који је ступио 
на снагу 25.12.2012.године,као и Закон о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.15/16), који 
је ступио на правну снагу  04.03.2016.године, чиме је 
престао да важи претходно наведени Закон о јавним 
предузећима.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14) у члану 50.став1. 
било је прописано да Надзорни одбор доноси дугорочни 
и срењорочни план рада и развоја, на којим актима се 
заснива унапређење рада и развоја јавног предузећа, а 
у члану 18. Став 1.тачка 1.да Надзорни одбор утврђује 
пословну стратегију и циљеве јавног предузећа и стара 
се о њиховој реализацији.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.15/16),чланом 22.став 1.тачка 1. утврђено 
је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење.

У смислу наведеног утврђује се да је Надзорни 
одбор , у периоду трајања мандата био дужан да донесе 
наведена стратешка акта и према Закону о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.119/12, 
116/13 и 44/14) и према Закону о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС,“бр.15/16), и то на предлог 
директора, а у случају да истог није било да захтева 

израду стратегије и то по основу   надзора  овог органа, 
који је овлашћен да врши над директором по правном 
основу из члана  22.став 1. Тачка 6. наведеног Закона. 
Одредбом члана 21.став 2. тачка 3. прописано је да се 
председник и чланови надзорног одбора разрешавају 
пре истека перода на који су именовани, уколико се 
утврди да делују на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем, или на други начин.

Како је недоношење дугорочног  и средњорочног 
плана пословне стратегије директно кршење законске 
обавезе, то је у конкретном случају Надзорни одбор 
деловао на штету јавног предузећа , јер је  доносио  
годишње програме који нису нужно проистицали 
из дугорочно сагледане стратегије и развоја, чиме је 
испуњен услов за разрешење овог органа из ког разлога 
је донето решење као у изреци.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-178/2016-I																																																																																			
Дана:17.јуна	2016.	године																																																																				
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																				

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
641
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст (‘’Службени лист општина Срема’’ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЈЕДНОГ	
ЧЛАНА	НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ДИРЕКЦИЈЕ	ЗА	

ИЗГРАДЊУ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	ЈП

I
У састав Надзорног одбора Дирекције за 

изградњу општине Инђија ЈП на мандатни период од 
четири године, именују се и из реда локалне самоуправе:

1.Милан Кончаревић – за председника,
2.Василије Мељник – за  члана,

II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија».

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-179/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																				

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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642
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр.9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године, донела је 

РЕШЕЊЕ	О	РАЗРЕШЕЊУ	
ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА
ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	

‘’ИНГАС’’	ИНЂИЈА

1.Разрешавају се председник и чланови 
Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију 
гаса ‘’Ингас’’ Инђија са 17. јуном 2016. године, и то у 
следећем саставу:
1. Мирко Дубајић, председник,
2. Дејан Бањац, члан,
3. Гојко Кнежевић, члан.

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

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија, прописано је да Скупштина општине, 
између осталог,  именује и разрешава управни и 
надзорни одбора, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач, а чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима утврђено је да мандат председнику и 
члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем.

Комисија за кадровска и административна питања 
, као предлагач акта на  основу члана 58а. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10) на 
седници одржаној 09.06.2016.године је донела Закључак 
, којим је на основу службених евиденција које се воде 
у Општинској управи општине Инђија утврдила да је 
Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију гаса 
‘’Ингас’’ Инђија у периоду трајања мандата, а почев 
од 05.06.2013.године пропустио да изврши обавезу –
утврђивање пословне стратегије и пословних циљева 
кроз доношење дугорочног и средњорочног плана 
пословне стратегије и развоја, што је био дужан да 
донесе према законским прописима.

С обзиром да је Надзорни одбор именован 
05.06.2013.године, то је овај орган, као орган управљања 
био дужан да у остваривању своје надлежности 
примењује Закон о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14), који је ступио 
на снагу 25.12.2012.године,као и Закон о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.15/16), који 
је ступио на правну снагу  04.03.2016.године, чиме је 

престао да важи претходно наведени Закон о јавним 
предузећима.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14) у члану 50.став1. 
било је прописано да Надзорни одбор доноси дугорочни 
и срењорочни план рада и развоја, на којим актима се 
заснива унапређење рада и развоја јавног предузећа, а 
у члану 18. Став 1.тачка 1.да Надзорни одбор утврђује 
пословну стратегију и циљеве јавног предузећа и стара 
се о њиховој реализацији.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.15/16),чланом 22.став 1.тачка 1. утврђено 
је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење.

У смислу наведеног утврђује се да је Надзорни 
одбор , у периоду трајања мандата био дужан да донесе 
наведена стратешка акта и према Закону о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.119/12, 
116/13 и 44/14) и према Закону о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС,“бр.15/16), и то на предлог 
директора, а у случају да истог није било да захтева 
израду стратегије и то по основу   надзора  овог органа, 
који је овлашћен да врши над директором по правном 
основу из члана  22.став 1. Тачка 6. наведеног Закона. 
Одредбом члана 21.став 2. тачка 3. прописано је да се 
председник и чланови надзорног одбора разрешавају 
пре истека перода на који су именовани, уколико се 
утврди да делују на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем, или на други начин.

Како је недоношење дугорочног  и средњорочног 
плана пословне стратегије директно кршење законске 
обавезе, то је у конкретном случају Надзорни одбор 
деловао на штету јавног предузећа , јер је  доносио  
годишње програме који нису нужно проистицали 
из дугорочно сагледане стратегије и развоја, чиме је 
испуњен услов за разрешење овог органа из ког разлога 
је донето решење као у изреци.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-180/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године																																																																			
Инђија																			                                                                     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

643
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општина Срема“ број 9/13), 
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Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЈЕДНОГ	

ЧЛАНА	НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА		ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	

„ИНГАС“	ИНЂИЈА

I
 У састав Надзорног одбора Јавног предузећа 
за дистрибуцију гаса  „ИНГАС“ Инђија на мандатни 
период од четири године,  именују се и из реда локалне 
самоуправе:

1.Богдан Чинку – за председника,
2.Дејан Куртовић – за  члана,

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-181/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а																																					                                               

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
644
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр.9/13),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године , донела је 

РЕШЕЊЕ	О	РАЗРЕШЕЊУ	
ПРЕДСЕДНИКА	И	ЧЛАНОВА	НАДЗОРНОГ	

ОДБОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	
И	ОДЛАГАЊЕ	ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	

ДЕПОНИЈА	‘’ИНГРИН’’	ИНЂИЈА

1.Разрешавају се председник и чланови Надзорног 
одбора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање 
отпада и одржавање депонија ‘’Ингрин’’ Инђија са 17. 
јуном 2016. године, и то у следећем саставу:

1. Оливера Петрушић - Гаврић, председник,
2. Јелена Дукић, члан,

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

Образложење
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија, прописано је да Скупштина општине, 
између осталог,  именује и разрешава управни и 
надзорни одбора, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач, а чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима утврђено је да мандат председнику и 
члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем.

Комисија за кадровска и административна 
питања , као предлагач акта на  основу члана 58а. 
Пословника Скупштине општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 
11/10 и 32/10) на седници одржаној 09.06.2016.године 
је донела Закључак , којим је на основу службених 
евиденција које се воде у Општинској управи општине 
Инђија утврдила да је Надзорни одбор Јавног предузећа 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
‘’Ингрин’’ Инђија у периоду трајања мандата, а почев 
од 05.06.2013.године пропустио да изврши обавезу –
утврђивање пословне стратегије и пословних циљева 
кроз доношење дугорочног и средњорочног плана 
пословне стратегије и развоја, што је био дужан да 
донесе према законским прописима.

С обзиром да је Надзорни одбор именован 
05.06.2013.године, то је овај орган, као орган управљања 
био дужан да у остваривању своје надлежности 
примењује Закон о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14), који је ступио 
на снагу 25.12.2012.године,као и Закон о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.15/16), који 
је ступио на правну снагу  04.03.2016.године, чиме је 
престао да важи претходно наведени Закон о јавним 
предузећима.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.119/12, 116/13 и 44/14) у члану 50.став1. 
било је прописано да Надзорни одбор доноси дугорочни 
и срењорочни план рада и развоја, на којим актима се 
заснива унапређење рада и развоја јавног предузећа, а 
у члану 18. Став 1.тачка 1.да Надзорни одбор утврђује 
пословну стратегију и циљеве јавног предузећа и стара 
се о њиховој реализацији.

Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС,“бр.15/16),чланом 22.став 1.тачка 1. утврђено 
је да Надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење.

У смислу наведеног утврђује се да је Надзорни 
одбор , у периоду трајања мандата био дужан да донесе 
наведена стратешка акта и према Закону о јавним 
предузећима („Службени гласник РС,“бр.119/12, 
116/13 и 44/14) и према Закону о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС,“бр.15/16), и то на предлог 
директора, а у случају да истог није било да захтева 
израду стратегије и то по основу   надзора  овог органа, 
који је овлашћен да врши над директором по правном 
основу из члана  22.став 1. Тачка 6. наведеног Закона. 

Одредбом члана 21.став 2. тачка 3. прописано је да 
се председник и чланови надзорног одбора разрешавају 
пре истека перода на који су именовани, уколико се 



Број 9, страна број  475                                     Службени лист општина Инђија                             Петак, 17. јун 2016.

утврди да делују на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем, или на други начин.

Како је недоношење дугорочног  и средњорочног 
плана пословне стратегије директно кршење законске 
обавезе, то је у конкретном случају Надзорни одбор 
деловао на штету јавног предузећа , јер је  доносио  
годишње програме који нису нужно проистицали 
из дугорочно сагледане стратегије и развоја, чиме је 
испуњен услов за разрешење овог органа из ког разлога 
је донето решење као у изреци.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-182/2016-I																																																																													
Дана:17.јуна	2016.	године																																																																			
И	н	ђ	и	ј	а																																																																																			

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
645
На основу члана 17. Став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16), 
члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/14) и члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст (‘’Службени лист општина Срема’’ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17. јуна 2016. године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ИМЕНОВАЊУ	ПРЕДСЕДНИКА	И	ЈЕДНОГ	

ЧЛАНА	НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	И	ОДЛАГАЊЕ	

ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	
ИНЂИЈА

I
 У састав Надзорног одбора Јавног предузећа 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија  
„ИНГРИН“ Инђија на мандатни период од четири 
године,  именују се и из реда локалне самоуправе:

       1. Александар Огњановић – за председника,
       2. Горан Глигорић  – за  члана.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНE	ИНЂИЈА

Број:02-183/2016-I																																																																													
Дана:17.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а								                                                                            

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

646
На основу члана 18. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94,79/05, 81/05, 
83/05 и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општинe Инђија“, број:9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О		РАЗРЕШЕЊУ	ДИРЕКТОРА		УСТАНОВЕ	

„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	ИНЂИЈА

I
 Радован Грковић из Инђије, разрешава се 
дужности директора Установе „Спортски центар“ 
Инђија са даном 17.06.2016. године.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-126/2016-I			 	 	 	 				
Дана,17.јуна	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		                            

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
647

На основу члана   12.и члана 18. Закона о јавним 
службама  („Службени гласник РС“, број 42/91 , 71/94, 
79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) члана 52.став2 Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 
)и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени лист општинe Инђија“, 
број:9/2013), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.јуна 2016. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	

ДИРЕКТОРА	УСТАНОВЕ	„СПОРТСКИ	ЦЕНТАР“	
ИНЂИЈА

I
 Илија Трбовић - дипл. економиста из Инђије, 
именује се за вршиоца  дужности директора  Установе 
„Спортски центар“  Инђија  почев од 18. 06.2016.године,  
на мандатни  период до једне године.

II
Управни одбор Установе „Спортски центар“ 

Инђија закључиће са директором Уговор о раду за 
мандатни период на који је именован.
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III
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-127/2016-I			 	 	 	 				
Дана,17.јуна	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 	 	 	 													

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

648
На основу члана 51.став1. Закона о јавним 

прдедузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16) 
и  члана 37.став 1.тачка 9. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђије“, 
бр.9/13)

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	СУСПЕНЗИЈИ		ДИРЕКТОРА		ДИРЕКЦИЈЕ		ЗА		
ИЗГРАДЊУ		ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА		ЈП		ИНЂИЈА

I
 Урош Ћурувија, директор Дирекције за 
изградњу општине Инђија ЈП Инђија, суспендује 
се са функције директора по основу  оптужног акта 
број:КТ-1879/14 запримљеног у Основном суду Стара 
Пазова дана 31.маја 2016.године, у предмету К-356/2016 
због кривичног дела из члана 362/1,   о чему је  Основни 
суд у Старој Пазови издао исправу Посл.бр. Су VIII-VIII 
62/16 од 06.06.2016.године. 
 Именовани из става  1. овог Решења  суспендује 
се са даном доношења овог Решења.

II
Суспензија из тачке  I овог Решења  траје, све док 

се предметни поступак правоснажно не оконча.

III
 Ово Решење доставити Дирекцији за изградњу 
општине Инђија ЈП Инђија.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-128/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна		2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 	 	 																																													

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

649
На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр.129/07 
и 83/14)  ,члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16)  и члана 37. став 
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ДИРЕКЦИЈЕ	ЗА	ИЗГРАДЊУ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	ЈП

I
 Зоран Милићевић – дипл.економиста, именује 
се за вршиоца дужности директора Дирекције за 
изградњу општине Инђија ЈП, почев од 18.06.2016. 
године.

II
Мандат именованог траје до именовања директора 

Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, али 
не дуже од једне године.

III
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине 
Инђија ЈП и именованог в.д. директора.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-129/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 	 	 	

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
650
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16) и  члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр.9/13)

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године,  донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	

КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	
КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА

I
 ДРАГАНУ ДОШЕНУ  из Инђије, престаје 
мандат директора у Јавном комуналном предузећу 
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„Водовод и канализација“ Инђија, по основу поднете 
оставке, закључно са 17.јуном 2016.године.
 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-130/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна		2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 	 	 	

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
651
На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14), члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16)  и члана 37. став 1. 
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	

ПРЕДУЗЕЋА	„ВОДОВОД	И	КАНАЛИЗАЦИЈА“	
ИНЂИЈА

I
 Драгољуб Трифуновић – дипл.економиста, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Инђија, почев од 18.06.2016. године.

II
Мандат именованог траје до именовања директора 
Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, али 
не дуже од једне године.

III
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Инђија и именованог в.д. 
директора.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-131/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а	    Председник,

Милан	Предојевић	с.р.
-----------------

652
На основу члана 46. став 1.Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16)и  члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр.9/13)

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године,  донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	

ИНЂИЈА

I
 СЛАВКУ ПУВАЧИ из Инђије, престаје мандат 
директора у Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ 
Инђија, по основу поднете оставке, закључно са 17.јуном 
2016.године. 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-132/2016-I	 	 	 	
Дана:	17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		 	 	 	 	

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
653

На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр.129/07 
и 83/14)  ,члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16)  и члана 37. став 
1. тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	ИНЂИЈА

I
 Милан Радић – мастер правник из области 
правних наука, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ 
Инђија, почев од 18.јуна 2016. године.

II
Мандат именованог траје до именовања директора 

Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, али 
не дуже од једне године.

III
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 



Број 9, страна број  478                                     Службени лист општина Инђија                             Петак, 17. јун 2016.

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија и именованог в.д. директора.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број: 02-134/2016-I    
Дана:17.јуна  2016.године
И н ђ и ј а      

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
654

На основу члана 46. став 1.Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16) и  члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр.9/13)

 Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године,  донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	И	ОДЛАГАЊЕ	

ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	
ИНЂИЈА

I
 ВЛАДИЦИ ДРАГОСАВЉЕВИЋУ из Инђије, 
престаје мандат директора у Јавном предузећу за 
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија, по основу поднете оставке, закључно 
са 17. јуном 2016.године. 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-136	/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна		2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

655
На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14), члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16)  и члана 37. став 1. 
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:9/2013), 

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	

САКУПЉАЊЕ	И	ОДЛАГАЊЕ	ОТПАДА	И	
ОДРЖАВАЊЕ	ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	ИНЂИЈА

I
 Момчило Малешевић – дипл.економиста, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање 
депонија „Ингрин“ Инђија, почев од 18.јуна 2016. 
године.

II
Мандат именованог траје до именовања директора 

Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, али 
не дуже од једне године.

III
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа за сакупљање 
и одлагање отпада и одржавање депонија „Ингрин“ 
Инђија  и именованог в.д. директора.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-137/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а	     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 46. став 1.Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16) и  члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђије“, бр.9/13)

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године,  донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	

ИНЂИЈА

I
 ДОБРИВОЈУ СУЏУМУ из Инђије, престаје 
мандат дирекора у Јавном предузећу за дистрибуцију 
гаса „Ингас“ Инђија, по основу поднете оставке, 
закључно са 17.јуном 2016.године. 
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II
               Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија.“

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-133/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна		2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
657
На основу члана 32.став1.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14),члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16)  и члана 37. став 1. 
тачка 9. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општинe Инђија“, број:9/2013),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17.јуна 2016.године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		
ДИРЕКТОРА	ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	

ДИСТРИБУЦИЈУ	ГАСА	„ИНГАС“	ИНЂИЈА

I
 Душан Лемаић – дипл.економиста из Инђије, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавног  
предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ Инђија, почев 
од 18.јуна 2016. године.

II
Мандат именованог траје до именовања директора 
Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, али 
не дуже од једне године.

III
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 
биће уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Ингас“ Инђија и 
именованог в.д. директора.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-135/2016-I	 	 	 	
Дана:17.јуна	2016.године
И	н	ђ	и	ј	а		     

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

658
На основу члана 37.став1.тачка 37. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, бр.9/13) и члана 24. Одлуке о 
правобранилаштву општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, бр.11/14),

Скупштина општине Инђија, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2016.године, донела је

          
Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	РАЗРЕШЕЊУ	ОПШТИНСКОГ	
ПРАВОБРАНИОЦА

I

 Милован Ерор, дипломирани правник из Инђије, 
разрешава се дужности Општинског правобраниоца 
општине Инђија, са даном 17.06.2016. године

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-188/2016-I                                                                         
Дана:17.јуна 2016. године,
И н ђ и ј а  

 Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

659   
На основу члана  37.став 1.тачка 37 Статута 

општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, бр.9/2013) и члана 24. Одлуке о 
правобранилаштву општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“, бр. 11/14),
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Скупштина општине Инђија на седници одржаној  
17.јуна 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ПОСТАВЉЕЊУ	ОПШТИНСКОГ	

ПРАВОБРАНИОЦА	

I

Вера Каплар – дипломирани правник из Новог 
Сланкамена, поставља се за Општинског правобраниоца 
општине Инђија, на мандатни период од пет година, 
почев од 18.06.2016. године.

II

Именованој из тачке I овог Решења, за време 
обављања дужности Општинског правобраниоца, мирују 
права и обавезе  у Општинској управи општине Инђија. 
По престанку дужности Општинског правобраниоца, 
именована наставља са радом у Општинској управи 
општине Инђија на радном месту које одговара врсти и 
степену стручне спреме, знању и способностима.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-189/2016-I																																																																																					
Дана:17.јуна	2016.	године,
И	н	ђ	и	ј	а									                                                                                

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
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На основу члана 43. став 5. и члана 45.став 8. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/14), и члана 151. став 1. и 2. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија је на седници 
одржаној  17.јуна 2016. године, донела je 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	КОНСТАТОВАЊУ	ПРЕСТАНКА	ЈЕДНОГ	
МАНДАТА		ОДБОРНИКА	У	СКУПШТИНИ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I

 Констатује се да је дана, 17.јуна 2016. године,  
престао мандат одборнику  Трифуновић Драгољубу  – 
изабраном за одборника са листе „Александар Вучић- 
Србија побеђује“, због именовања за в.д.директора ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-184/2016-I	 	 	 	 																							
Дана,17.јуна	2016.	године																																					
И	н	ђ	и	ј	а																		                                        

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
661
На основу  члана   56. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија, 
бр.9/13),

Скупштина општине Инђија је на сеници 
одржаној 17.јуна 2016. године, донела je 

О	Д	Л	У	К	У
О	ПОТВРЂИВАЊУ			ЈЕДНОГ	МАНДАТА	
ОДБОРНИКА	СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

I
 Потврђује се мандат одборника у Скупштини 
општине Инђија  кандидату Вукмировић Лазару - 
изабраном за одборника са листе „Александар Вучић – 
Србија побеђује“.

II
Мандат одборника наведеног у тачки I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине општине Инђија.

IV
Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења. 

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-185/2016-I	 	 	 	
Дана,17.јуна	2016.	године																																		
И	н	ђ	и	ј	а		

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
662
На основу  члана   56. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
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број 129/2007),члана 32. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија, 
бр.9/13),

Скупштина општине Инђија је на сеници 
одржаној 17.јуна 2016. године, донела je 

О	Д	Л	У	К	У
О	ПОТВРЂИВАЊУ			ЈЕДНОГ	МАНДАТА	
ОДБОРНИКА	СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

ИНЂИЈА

I
 Потврђује се мандат одборника у Скупштини 
општине Инђија  кандидату Тртица Јелени - изабраној 
за одборника са листе „Александар Вучић – Србија 
побеђује“.

II
Мандат одборника наведеног у тачки I ове Одлуке 

траје до истека мандата Скупштине општине Инђија.

IV
Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења. 

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-187/2016-I	 	 	 	
Дана,17.јуна	2016.	године		                                
И	н	ђ	и	ј	а									                                                                                

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

-----------------
663
На основу члана 43. став 5. и члана 45.став 8. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/14), и члана 151. став 1. и 2. Пословника 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10 и 32/10),

Скупштина општине Инђија је на седници 
одржаној  17.јуна 2016. године, донела je 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	КОНСТАТОВАЊУ	ПРЕСТАНКА	ЈЕДНОГ	
МАНДАТА		ОДБОРНИКА	У	СКУПШТИНИ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I

 Констатује се да је дана, 17.јуна 2016. године,  
престао мандат одборнику Малешевић Момчилу – 
изабраном за одборника са листе „Александар Вучић- 
Србија побеђује“, због именовања за в.д.директора 
Јавног  предузећа за сакупљање и одлагање отпада и 
одржавање депонија  „Ингрин“ Инђија.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-186/2016-I	 	 	 	 																						
Дана,17.јуна	2016.	године	  
И	н	ђ	и	ј	а		

Председник,
Милан	Предојевић	с.р.

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

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

664
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број: 
129/07 ) , члана 58. став 1. тачка 7.  Статута општине 
Инђија -  пречишћен текст  („Службени лист општине 
Инђија“ , број 9/13 ), члана 26. став 1. Одлуке о 
Општинском већу општине Инђија („ Службени лист 
општина Срема“, број 25/08 и 15/10 ) и члана 27. став 
1. Одлуке о Општинској управи  општине Инђија ( „ 
Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09,30/11 
и „Службени лист општине Инђија“, број 7/12 и 5/14 ), 

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 02. јуна 2016. године, донело је  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	НАЧЕЛНИКА	ОПШТИНСКЕ	

УПРАВЕ	

I 
Милорад Божић, дипломирани правник  из 

Инђије,  разрешава се функције  начелника  Општинске 
управе  општине Инђија, због подношења оставке. 

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број: 02-83/2016-III                                                  
Дана,  02. јуна 2016. године                                                                                 
Инђија                                                                  

   Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------
665
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14 ), члана 58. став 1. тачка 7. Статута 
општине Инђија-прчишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13), члана 26. став 1. Одлуке 
о  Општинском већу општине Инђија („Службени лист 
општине Срема“, број 25/08 и 15/10) и члана 27.став 
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1. Одлуке о Општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09,  
30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 7/12 , 
5/14 и  2/15),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 02. јуна 2016.године, донело је

РЕШЕЊЕ
О		ПОСТАВЉЕЊУ		ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ		

НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ		УПРАВЕ

I
Александар Банић, дипломирани правник из 

Инђије, поставља се за вршиоца дужности  начелника 
Општинске управе општине Инђија, до постављења  
начелника Општинске управе по спроведеном јавном 
конкурсу.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.
   

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-82/2016-III	 	 	 	
Дана:	02.	јуна	2016.године	
И	н	ђ	и	ј	а	    

   Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------
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На основу члана  59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) 
и члана 72. став 2. Статута општине Инђија – пречишћени 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/13)               

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 13.јуна 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	

НА	ПРАВИЛНИК	О	ИЗМЕНАМА	И	ДОПУНАМА		
ПРАВИЛНИКА	О		УНУТРАШЊЕМ		УРЕЂЕЊУ		И		
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	ОПШТИНСКЕ		УПРАВЕ	

ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА
   

    Члан 1.

Даје се сагласност на Правилник о изменама 
и допунама Правилника о  унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе општине Инђија бр. 
02-122/2016-IV од 10. јуна 2016.године, у тексту како је 
дат у материјалу.

                                          
                                             Члан 2.

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о  унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 

управе општине Инђија бр. 02-122/2016-IV од 10. јуна 
2016.године чини саставни део овог Решења.
                                            

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

  
Број:		02-123/	2016-III																																																																			
Дана:	13.	јуна	2016.	године																																																																	
Инђија				

   Председник,
Владимир	Гак	с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

667
На основу чл. 58.став 3. Закона о локалној 

самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14), 
члана 55. став 1. тачка 12. и члана 74. став 1. Статута 
општине Инђија („Службени лист оппштине Инђија“ 
бр. 9/13- пречишћени текст), члана 21. Одлуке о 
Општинској управи општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, бр. 25/08, 23/09, 30/11 и „Службени 
лист општине Инђија“ бр. 7/12, 5/14 и 2/15),

Председник општине Инђија дана 03. јуна 2016. 
године, доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПОМОЋНИКА	ПРЕДСЕДНИКА	

ОПШТИНЕ

   I

  Божић  Сунчица  из  Бешке, разрешава се 
дужности помоћника Председника општине Инђија за 
област међународне сарадње и пројекте, закључно са 03. 
јуном 2016. године.

   II

  Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-	102/2016-II
Дана,	03.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а	

 Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------
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668
На основу чл. 58.став 3. Закона о локалној 

самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14), 
члана 55. став 1. тачка 12. и члана 74. став 1. Статута 
општине Инђија („Службени лист оппштине Инђија“ 
бр. 9/13- пречишћени текст), члана 21. Одлуке о 
Општинској управи општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, бр. 25/08, 23/09, 30/11 и „Службени 
лист општине Инђија“ бр. 7/12, 5/14 и 2/15),

Председник општине Инђија дана 15. јуна 2016. 
године, доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПОМОЋНИКА	ПРЕДСЕДНИКА	

ОПШТИНЕ

   I

 Јекић Дејан из Новог Сланкамена, разрешава 
се дужности помоћника Председника општине 
Инђија за област инвестиција, комуналне делатности 
и функционисања јавних предузећа, закључно са 
29.06.2016. године.

   II

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-		125	/2016-II
Дана,	15.	јуна	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

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

669
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	2-1/2015-II
Дана:	31.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 9/13) и чл. 3. 9. и 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
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 38.593,31 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште услуге;  позиција 59; 
економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе 
и казне.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 
– Опште услуге;  позиција 59; економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе и казне.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
670
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	3-1/2015-II
Дана:	31.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 9/13) и чл. 3. 9. и 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
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 807.171,12 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
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општина, Функција 130 – Опште услуге;  позиција 60; 
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 
– Опште услуге;  позиција 60; економска класификација 
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, за 
исплату накнада за депоседирано земљиште.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
671
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1431/2015-II
Дана:			23.	октобар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 
           На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Општинског 
фудбалског савеза  Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-  
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00  дин.  Општинског 
фудбалског савеза  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1114 трошкови чланарине у износу од:                                                   
10.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  

Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
672
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1461/2015-II
Дана:	04	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 175.029,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма	за	:

1. 41/31  исплату трошкова хранарине за октобар у 
износу од:                        175.029,00           

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1488/2015-II
Дана:			25	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

                На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба 
„Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301) - Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 19.480,51  дин.  
Атлетском клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
за :

-41/1172 тренерска надокнада у износу од :                                                     
15.000,00
-41/1177 порези и доприноси у износу од:                                                         
4.480,51

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија  број  355-1027853-05
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1537/2015-II
Дана:11.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

         На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
59/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)- Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 157.050,00 дин.  
Савезу Спортова Општине Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
за :

-41/24  трошкови лекарских прегледа у износу од
:                                    157.050,00                              
  
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1554/2015-II
Дана:	04.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  64.400,00 дин.  ЖРК „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

            -41/62  исплата хранарине у износу од:                                                                       
64.400,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1555/2015-II
Дана:	04.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301) - Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од  188.155,00  дин.  
ЖРК „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

-41/63  стипендије малолетним спортистима у износу од
:                                       47.000,00
            -41/61  уговоре о бављењу спортом у износу од
:                                                      125.000,00
            -41/694 трошкове пореза у износу од:                                                                          
16.155,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ЖРК „Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1568/2015-II
Дана:		03.		децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА 

            На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  25.600 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/43 исплату дела трошкова пореза на зараде у 
износу од :                             25.600,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1572/2015-II
Дана:		03.		децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  19.480,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/46  исплату судијских трошкова у износу од :                                                 
19.480,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1589/2015-II
Дана:			04.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Рукометни клуб 
„Инђија“  Инђија бр. 40-35/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/12 исплату трошкова хранарине за октобар у 
износу од:                  200.000,00
    
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-
69.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

680
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1601/2015-II
Дана:	04	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/31  исплату трошкова хранарине за Синишу 
Б.у износу од:                     63.856,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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681
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1602/2015-II
Дана:	18.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 175.229,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/31  исплату трошкова хранарине за новембар 
у износу од:                       175.229,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

                                                                 

682
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1603/2015-II
Дана:	04	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/39  исплату административних трошкова у 
износу од:                                4.000,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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683
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1606/2015-II
Дана:		08	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“  
Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  91.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Хајдук“  Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1121 трошкови хранарине у износу од :                                                
91.000,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

                                                                 

684
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1607/2015-II
Дана:		04	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“  
Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  6.867,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Хајдук“  Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1125 трошкови електричне енергије у износу 
од :                                     6.867,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1608	/2015-II
Дана:		04.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                   На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за школски 
спорт ИН“  Инђија бр. 40-22/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.659,41 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/83   трошкови суђења у износу од:                                                         
12.350,00
- 41/84 трошкови пореза у износу од:                                                              
4.309,41 
                            
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-
16.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1610/2015-II
Дана:		04.децембар2015.	год.
ИНЂИЈА	

              На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “1/15),
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.200,00 дин.  Стрељачком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1214 покриће трошкова превоза у износу од:                                      
6.200,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1612	/2015-II
Дана:		04.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине   Инђија бр. 40-59/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 380.492,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 42  трошкови превоза у износу од:                                                                 
380.492,00                              
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1614	/2015-II
Дана:			04.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуб 
„Безбедност“  Инђија бр. 40-50/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)  - Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 2.773,00 дин.  Џудо 
клубу „Безбедност“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                     
2.773,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Џудо клуба „Безбедност“  Инђија број 105-86121-74.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1615	/2015-II
Дана:			04.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуб 
„Безбедност“  Инђија бр. 40-50/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)  - Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 5.500,00 дин.  Џудо 
клубу „Безбедност“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                     
5.500,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Џудо клуба „Безбедност“  Инђија број 105-86121-74.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1625/2015	-II
Дана:	10.	фебруар		2016.	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, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта Националног 
савета ромске националне мањине за АПВ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Националном савету ромске националне 
мањине за АПВ из Инђије по основу Уговора број 401-
141/2015  за трошкове у 2015. години, одобравају се 
средства у висини 100.000,00  динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 180-3181210042923-64.
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-		1627	/2015-II
Дана:			04.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
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годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Уговора о додели средстава за реализовање посебног 
програма ФК „Слога“ из Марадика бр. 40-1239/2015-II 
од 14.09.2015.године,  Председник општине Инђија 
донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0003 – одржавање спортске инфраструктуре , 
Економска класификација 481, позиција 43/1 – Дотације 
невладиним организацијама – спортске организације и 
спортисти-инвестиције, одобравају се средства у износу 
од 30.485,00 дин. ФК „Слога“ из Марадика  на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање посебног 
програма за :

- 43/1  трошкови текућег одржавања просторија  
у износу од:                     30.485,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1631/2015-II
Дана:		08.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

         На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
59/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 100.440,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/21  трошкови зарада за новембар у износу од
:                                    100.440,00                              
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1632	/2015-II
Дана:			04.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

            На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Сенсеи“  Инђија бр. 40-44/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
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0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.000,00  дин.  Карате клубу 
„Сенсеи“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1244 трошкови котизације у износу од :                                             
12.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Карате клуба „Сенсеи“ Инђија  
број  355-1036773-17

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
694
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1633/2015-II
Дана:			04.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.100,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1221 трошкови хранарине за септембар у 
износу од:                              15.100,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1649/2015-II
Дана:		18.децембар	2015.године
ИНЂИЈА	

          На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Друштва за спорт 
и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија бр. 40-
43/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 32.000,00  Друштва за спорт и 
рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

41/1231 трошкови хранарине трошкови у износу од
:                              32.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Друштва за спорт и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  
Инђија број 355-320015130366.
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3. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије.

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

696
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1650/2015-II
Дана:		18.децембар	2015.године
ИНЂИЈА	

          На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Друштва за спорт 
и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија бр. 40-
43/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  
Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.000,00  Друштва за спорт и 
рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

41/1231 трошкови хранарине трошкови у износу од
:                              8.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Друштва за спорт и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  
Инђија број 355-320015130366.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1651/2015-II
Дана:			08	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК 
„Младост“  Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 30.750,00 дин.  Женском 
одбојкашком клубу „Младост“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

- 41/1354  трошкови коришћења спортске 
хале(новембар) у износу:                     30.750,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија  број 
340-2203-14.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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698
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1652	/2015-II
Дана:			25.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуб 
„Безбедност“  Инђија бр. 40-50/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)  - Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 10.000,00 дин.  Џудо 
клубу „Безбедност“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1311  трошкове чланарине у износу од:                                             
10.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Џудо клуба „Безбедност“  Инђија број 105-86121-74.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1654/2015-II
Дана:	11.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

              На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “1/15), 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.600,00 дин.  Стрељачком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1212 покриће трошкова котизације у износу 
од:                                    8.600,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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700
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1664	/2015-II
Дана:	11.децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)  и Решења 
о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од10.000,00  дин.  Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/93 исплату трошкова чланарине у износу од:                                            
10.000,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

                                                                 

701
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1665	/2015-II
Дана:	11.децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)  и Решења 
о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/93 исплату трошкова чланарине у износу од:                                            
4.000,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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702
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1668/2015-II
Дана:		18	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др.закон)  и чл. 55. став 1. тачка 12. 
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени 
лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-
61/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  10.000,00 дин.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

- 41/1381 исплата трошкова хранарине за 
децембар у износу од:                        10.000,00
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Фрушкогорац“  Крчедин број 355-1022301-74.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1669	/2015-II
Дана:11.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Полет“  Нови 
Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.000,00 дин.  ФК „Полет“  Нови 
Карловци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

- 41/1141 исплату трошкова хранарине у износу 
од:                                               14.000,00
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1673/2015-II
Дана:	11.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
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и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине   Инђија бр. 40-59/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 395.097,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 42  трошкови превоза у износу од:                                                                 
395.097,00                              
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

705
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1675/2015-II
Дана:			18	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

                На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба 
„Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 19.480,51  дин.  Атлетском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1172 тренерска надокнада у износу од :                                                     
15.000,00
- 41/1177 порези и доприноси у износу од:                                                         
4.480,51

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија  број  355-1027853-05

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1676/2015-II
Дана:			25	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

                На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба 
„Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
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810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 19.480,51  дин.  Атлетском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1171 хранарина за јун у износу од :                                                         
15.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија  број  355-1027853-05

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
707
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1677/2015-II
Дана:			18	.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

                На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба 
„Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 19.480,51  дин.  Атлетском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 

за реализовање годишњег програма за :

- 41/1172 тренерска надокнада у износу од :                                                     
15.000,00
- 41/1177 порези и доприноси у износу од:                                                         
4.480,51

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија  број  355-1027853-05

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1680	/2015-II
Дана:		18.	Децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба 
„Дунав“  Нови Сланкамен бр. 40-29/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.715,12,00  дин.  Фудбалском 
клубу „Дунав“  Нови Сланкамен на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за 
:

- 41/1151 трошкови хранарине за децембар 2015 
у износу од :                       14.000,00
- 41/1154 трошкови електричне енергије у изно
су:                                            4.715,12
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број  355-
1012491-16.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1681/2015-II
Дана:		18.децембар	2015.године
ИНЂИЈА	

          На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Друштва за спорт 
и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија бр. 40-
43/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.000,00  Друштва за спорт и 
рекреацију инвалида „Херој Пинки“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

41/1232 административни трошкови у износу од:                              
8.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Друштва за спорт и рекреацију инвалида „Херој Пинки“  
Инђија број 355-320015130366.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за привреду и финансије.

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

                Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------                 
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1682	/2015-II
Дана:	18.	Децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Бициклистичком клубу „МТБ дружина“   Инђија бр. 40-
46/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 дин.  Бициклистичком 
клубу „МТБ дружина“Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 41/1263 трошкови канцеларијског материјала  у 
износу од:                               10.000,00                              
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“   Инђија број 
340-11007273-15.

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

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

Петар	Филиповић	с.р.
-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1699/2015-II
Дана:		18.децембар2015.	год.
ИНЂИЈА	

              На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “1/15), 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.885,00 дин.  Стрељачком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/1214 покриће трошкова превоза у износу од:                                      
3.885,00

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

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

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

 Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1702/2015-II
Дана:			18	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,
    Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  18.860,36 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1376  трошкови закупа куглане у износу од:                                                     
15.833,36
- 41/1372 административни трошкови у износу од
:                                       3.027,00
 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-
1027839-47.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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713
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1703/2015-II
Дана:		18.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)- Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 6.500,00 дин.  Карате 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1221 трошкови хранарине за септембар у 
износу од:                               6.500,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

714
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1704/2015-II
Дана:		18.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14 (1301)- Развој спорта и омладине, Програмска 
активност 0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 6.500,00 дин.  Карате 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1221 трошкови хранарине за октобар у 
износу од:                               6.500,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1712/2015	-II
Дана:	17.	децембар	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 68/15-др. закон), 
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. Мрежи младих лидера из Инђије ради 
финасирања пројекта „Студент-ин“ одобравају се 
средства у висини  155.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
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 
текући рачун број 355-1131146-41.
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-		1727/2015-II
Дана:			25.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА 

           На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 

и утврђивања средстава за реализацију Општинског 
фудбалског савеза  Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-  
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 3.541,82  дин.  Општинског 
фудбалског савеза  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1113 трошкови фиксног телефона за 
новембар у износу од:                    3.541,82

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68

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

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

     Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1728/2015-II
Дана:			25.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Општинског 
фудбалског савеза  Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
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Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-  
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 7.856,00  дин.  Општинског 
фудбалског савеза  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1115 трошкови канцеларијског материјала у 
износу од:                          7.856,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
718
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1730/2015-II
Дана:			25	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,
    Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 

(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  11.250,02 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 41/1376  трошкови закупа куглане у износу од:                                                     
11.250,02

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
719
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1731/2015-II
Дана:		25.		децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  8.335,31 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
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за реализовање годишњег програма за :

- 41/44  исплату трошкова фиксног телефона у 
износу од :                                    8.335,31           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

720
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1732/2015-II
Дана:		25.		децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  14.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/48  исплату трошкова казни у износу од :                                                      
14.000,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1740/2015-II
Дана:		25.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“  
Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 68.580,03 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/52трошкови хранарине за новембар 2015 :                                            
48.230,00
- 41/60  трошкови превоза у износу:                                                              
20.350,03
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1743	/2015-II
Дана:			29.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“  
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/41  исплату хранарине  за август 2015. у 
износу од :                                     8.000,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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

723
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1744	/2015-II
Дана:		25.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

                 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине   Инђија бр. 40-59/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
   Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 123.327,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 42  трошкови превоза у износу од:                                                                 
123.327,00
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1745/2015-II
Дана:	31.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА

            На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Полет“  Нови 
Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.488,00 дин.  ФК „Полет“  Нови 
Карловци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

- 41/1143 исплату трошкова грејања у износу од:                                            
845,00
- 41/1144 исплату трошкова електричне енергије 
у износу од:                  4.643,00
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1753/2015-II
Дана:			31.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

               На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК 
„Младост“  Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 78.800,00 дин.  Женском 
одбојкашком клубу „Младост“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

- 41/1354  трошкови коришћења спортске 
хале(децембар) у износу:                     78.800,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија  број 
340-2203-14.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1754	/2015-II
Дана:31.децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15- др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Анекса 
уговора о додели средстава  за реализовање годишњег 
програма пословања РК „Хајдук“  Бешка  бр. 40-95-
1/2015-II од дана 14. септембра ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 дин.  РК„Хајдук“  Бешка  
на основу Анекса  о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

- 41/1344 исплата трошкова котизације за такмичење                                                 
10.000,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1755	/2015-II
Дана:			29.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Уговора о додели средстава за реализовање посебног 
програма ФК „Слога“ из Марадика бр. 40-1239/2015-II 
од 14.09.2015.године,  Председник општине Инђија 
донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0003 – одржавање спортске инфраструктуре , 
Економска класификација 481, позиција 43/1 – Дотације 
невладиним организацијама – спортске организације и 
спортисти-инвестиције, одобравају се средства у износу 
од 456.045,10 дин. ФК „Полет“ из Нових Карловаца  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
посебног програма за :

- 43/2  текуће одржавање зграде   у износу од:                                             
456.045,10

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
ФК „Полет“  Нови Карловци 
број  355-1038214-59.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1761/2015-II
Дана:	31	.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/31  исплату трошкова хранарине за децембар 
у износу од:                        63.856,00           
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1763/2015-II
Дана:		31.	децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“  
Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 17.600 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 41/54 трошкови лиценци за новембар 2015 :                                            
17.600,00

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		1772	/2015-II
Дана:			24.	децембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),   
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“ из 
Марадика бр. 40-30/2015-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/15) ,
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0003 – одржавање спортске инфраструктуре , Економска 
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 4.755,69 дин. ФК 
„Слога“ из Марадика  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање посебног програма за :

- 41/1163  трошкови електричне енергије  у 
износу од:                                 4.755,69

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

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

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

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

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