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На основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС“ број: 46/95, 66/05, 91/05, 62/06 
и 31/11), члана 30. став 3. Одлуке о јавном превозу путника на 
територији општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број: 
38/11) и члана 2. став 1 тачка 2. Одлуке о Општинском већу општине 
Инђија(„Службени лист општина Срема“ број:25/08 и 15/10),

Општинско веће општине Инђија на седници одржаној 
22.Фебруара2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У ГРАДСКОМ 
И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I

Овим Pешењем утврђују се цене услуга у градском и 
приградском превозу на територији општине Инђија, и то: 

1. Цене појединачних карата :
Тарифа I у износу од  60,00 динара•	
Тарифа II у износу од  80,00 динара•	
Тарифа III у износу од  120,00 динара•	
Tарифа IV у износу од  140,00 динара•	

2. Цене месечних маркица за претплатне карте:
Тарифа I у износу од  1850,00 динара•	
Тарифа II у износу од  2500,00 динара•	
Тарифа III у износу од  3700,00 динара•	
Tарифа IV у износу од  4300,00 динара•	

3. Цене месечних маркица за претплатне карте повлашћених 
категорија лица за запослене у Саобраћајном предузећу „ЛАСТА“ 
а.д. Београд - П.О. „ЛАСТА“ Срем, који имају пребивалиште на 
територији општине Инђија и за правна лица која имају преко двеста 
корисника јавног превоза, са седиштем на територији општине 
Инђија:

Тарифа I у износу од  1600,00 динара•	
Тарифа II у износу од  2100,00 динара•	
Тарифа III у износу од  3200,00 динара •	
Tарифа IV у износу од  3700,00 динара•	

У цене из става 1. ове тачке урачунат је порез на додату 
вредност. 

II

По цени тарифа из тачке I овог Решења, вршиће се услуга 
превоза у градском и приградском превозу у складу са Правилником 
о тарифном систему у линијском превозу путника на територији 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 2/13). 

III

Поседовањем месечне маркице пo цени из тарифе II, обезбеђује 
се право на услуге превоза предвиђене и за тарифу Iовог Решења.

Поседовањем месечне маркице пo цени из тарифе III, обезбеђује 
се право на услуге превоза предвиђене иза тарифу I иIIовог 
Решења.

Поседовањем месечне маркице пo цени из тарифе IV , обезбеђује 
се право на услуге превоза предвиђене иза тарифу I ,IIиIIIовог 
Решења.

IV

Овим Решењем ставља се ван снаге Решењео утврђивању цена 
услуга у градском и приградском превозу на територији општине 
Инђија, („Службени лист општина Срема“ број 23/11 и „Службени 
лист општине Инђија“ број 12/12).

V

Ово решење примењује се од 1. марта 2013. године.

VI

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 344-21/2013-III–1   Председник,
Дана:22. фебруара 2013. године 
И н ђ и ј а    Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 15. Статута Општине 
Инђија (Службени лист општина Срема», број 16/2008 и 23/2008), 
Председник Општине Инђија доноси 

Р ЕШ Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШТАБА ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊАВАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
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I

Др Гроздана Путник разрешава се дужности председника 
Штаба за сузбијање и искорењавање заразних болести.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број:02-67/2013-II    П р е д с е д н и к,
Дана:22.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 15. Статута Општине 
Инђија (Службени лист општина Срема», број 16/2008 и 23/2008), 
Председник Општине Инђија доноси 

Р ЕШ Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШТАБА ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊАВАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

I

Др Ђуро Калинић, именује се за председника Штаба за 
сузбијање и искорењавање заразних болести.

II

Задатак Штаба је да редовно прати и анализира епизотолошку 
и епидемиолошку ситуацију на територији Општине Инђија, 
предлаже и предузима мере на сузбијању и искорењивању заразних 
болести.

III

Мандат именованог председника траје до истека мандата Штаба 
за сузбијање и искорењавање заразних болести.

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-68/2013-II   П р е д с е д н и к,
Дана:22.фебруара 2013. године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић с.р.

46
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-75/2013-II
Дана: 03. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 5. став 6. и члана 27а. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/2012) и члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и члана 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Службени лист општина Срема“ број 12/12) Председник општине 
Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА НАМЕНСКИ 
ДОБИЈЕНЕ ТРАНСФЕРЕ

1. Средства утврђена решењем Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 403-1/2012-193-
76 од 18. 12. 2012. год. у износу од 1.300.000,00 динара за «Главни 
пројекат прикључног вода канализације употребљених вода Бешке 
на регионалну канализацију Инђија-Стара Пазова-Нова Пазова», 
повећавају планиране приходе на економској класификацији 73325 
– Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина 
у корист нивоа општина .

2. Ова средства користе се за повећање апропријација у 
оквиру Раздела III, Функционалне класификације 620 – Развој 
заједнице; Позиција 203/1; Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Канализација Бешка у износу од 1.300.000,00 
динара.

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

4. Ово решење ступа на снагу даном додншења.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Инђија.

О б р а з л о ж е њ е
На основу решења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство одобрена су средства за «Главни 
пројекат прикључног вода канализације употребљених вода Бешке 
на регионалну канализацију Инђија-Стара Пазова-Нова Пазова» 
бр. 403-1/2012-193-77 од 18. 12. 2012. год. у износу од 1.300.000,00 
динара. Пошто подаци о одобреним средствима нису били познати 
у моменту израде буџета та средства нису планирана у Одлуци 
о буџету за 2013. годину ни као приход а ни као расход те се овим 
решењем повећавају приходи и формира позиција како је решено 
у диспозитиву. 

Доставити:
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-76/2013-II
Дана: 03. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 5. став 6. и члана 27а. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/2012) и члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и члана 7. Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Службени лист општина Срема“ број 12/12) Председник општине 
Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА НАМЕНСКИ 
ДОБИЈЕНЕ ТРАНСФЕРЕ

1. Средства утврђена решењем Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 403-1/2012-193-
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77 од 18. 12. 2012. год. у износу од 2.000.000,00 динара за «Главни 
пројекат треће етапе изградње канализације у насељу Бешка», 
повећавају планиране приходе на економској класификацији 73325 
– Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина 
у корист нивоа општина .

2. Ова средства користе се за повећање апропријација у 
оквиру Раздела III, Функционалне класификације 620 – Развој 
заједнице; Позиција 203/1; Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Канализација Бешка у износу од 2.000.000,00 
динара.

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

4. Ово решење ступа на снагу даном додншења.
5. Ово решење објавити у Службеном листу општине Инђија.

О б р а з л о ж е њ е
На основу решења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство одобрена су средства за «Главни 
пројекат треће етапе изградње канализације у насељу Бешка» бр. 
403-1/2012-193-77 од 18. 12. 2012. год. у износу од 2.000.000,00 
динара. Пошто подаци о одобреним средствима нису били познати 
у моменту израде буџета та средства нису планирана у Одлуци 
о буџету за 2013. годину ни као приход а ни као расход те се овим 
решењем повећавају приходи и формира позиција како је решено 
у диспозитиву. 

Доставити:
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић  с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-77/2013-II
Дана: 03. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), 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 2013 год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 290.000,00 дин. у оквиру Раздела III, Функционалне 
класификације 620 – Развој заједнице; Позиција 203/1; Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – Канализација 
Бешка, за пројекат Главни пројекат прикључног вода канализације 
употребљених вода Бешке на регионалну канализацију Инђија-
Стара Пазова-Нова Пазова.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Oпштина Инђија је поднела Пријаву на конкурс за доделу 

средстава за израду пројектне документације за одвођење и 
пречишћавање фекалних отпадних вода. Пошто одобрена средства 
нису довољна, председник одобрава недовољна средства са текуће 
буџетске резерве. Правни основ за доношење овог решења налази 
се у чл. 69. Закона о буџетском систему. Средства треба наменски 
утрошити. Пошто је захтев оправдан решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-78/2013-II
Дана: 03. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), 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 2013 год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 1.000.000,00 дин. у оквиру Раздела III, Функционалне 
класификације 620 – Развој заједнице; Позиција 203/1; Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – Канализација 
Бешка, за пројекат Главни пројекат треће етапе изградње 
канализације у насељу Бешка.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Oпштина Инђија је поднела Пријаву на конкурс за доделу 

средстава за израду пројектне документације за одвођење и 
пречишћавање фекалних отпадних вода. Пошто одобрена средства 
нису довољна, председник одобрава недовољна средства са текуће 
буџетске резерве. Правни основ за доношење овог решења налази 
се у чл. 69. Закона о буџетском систему. Средства треба наменски 
утрошити. Пошто је захтев оправдан решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
МЗ Бешка
Оделењу за привреду и финансије
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Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

50
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-7/2013-II
Дана: 09.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “ бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 120.134,96 дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
личних доходака за двоје запослених у Савезу, за месец децембар 
2012. године.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од 

дана 08.јануар 2013. године за исплату личних доходака за двоје 
запослених у Савезу, за месец децембар 2012. год. , Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства утврђена Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

51
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-9/2013-II
Дана: 09.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 400.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортоваопштине Инђија од дана 

09. јануар 2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

52
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-14/2013-II
Дана: 11.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 700.000,00дин. Савезу спортова општине 
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Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

11.јануар 2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

53
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-19/2013-II
Дана: 11.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија“бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 300.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортоваопштине Инђија од дана 

11.јануар 2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 

је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

54
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-24/2013-II
Дана: 16.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева ФК „ ИНЂИЈА“ од дана 16.јануар 2013. 

године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања у клубу, 
Савезу спортоваопштине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.
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55
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-27/2013-II
Дана: 17.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима..

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу ЗахтевСавеза спортова општине Инђија од дана 

17.јануара.2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

56
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-29/2013-II
Дана: 17.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 

Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 500.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

3. О реализацијиовогрешењастараћесеОдељењезапривреду и 
финансије.

4. Решењеступанаснагуданомдоношења.
5. Оворешењеобјавити у „ Сл.листуопштинеИнђија “.

О б р а з л о ж е њ е
НаосновуЗахтев ФК „ Инђија“ оддана 17.јануара 

2013. годинеза исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу, Савезуспортоваопштине Инђија 
одобравајусесредстваутврђенаОдлуком о буџетуопштинеИнђијаза 
2013. годину. Какојезахтевоправдан и у складусаОдлуком о буџетуза 
2013.годинурешенојекао у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    ПетарФилиповић с.р.

57
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-34/2013-II
Дана: 21.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева КК „ ЖЕЛЕЗНИЧАР “ од дана 21.јануара 

2013. године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања 
у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
     Петар Филиповић с.р.

58
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-54/2013-II
Дана: 25.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

25.јануара 2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима , Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 

Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

59
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-47/2013-II
Дана: 28.јануар .2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 73.096,79 дин 
Предшколској установи „ Бошко Буха“ Инђија за измирење обавеза 
за накнаду за коришћење грађевинског земљишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 911- Предшколско 
образовање , економска класификација 421, позиција 104- Стални 
трошкови Предшколској установи „ Бошко Буха“ Инђија.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ПУ „Бошко 
Буха“ број 840-516661-11.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу захтева бр. 02-40-26/12 ПУ „Бошко Буха“ од дана 24. 
јануара 2013. године којим се тражи измирење обавезе за накнаду 
за коришћење грађевинског земљиштаодобрава се распоређивање 
средства која су утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину као додатна средства ПУ „Бошко Буха“ за измирење 
обавеза за накнаду за коришћење грађевинског земљишта.Пошто на 
позицији за предшколско образовање нису предвиђена средства за те 
намене председник одобрава распоред средстава са позиције текуће 
буџетске резерве.Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о 
буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
ПУ Бошко Буха Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.
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60
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-51/2013-II
Дана: 28.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 107.812,27 
дин за измирење обавеза за накнаду за коришћење грађевинског 
земљиштаТехничке школе „ Михајло Пупин“. 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3- Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118- Трансфери осталим 
нивоима власти.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Техничке 
школе „ Михајло Пупин“ број 840-1510660-85.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева бр. 65 Техничке школе од дана 25. јануара 
2013. године „ Михајло Пупин“ којим се тражи измирење обавезе 
за накнаду за коришћење грађевинског земљиштаодобрава се 
распоређивање средства која су утврђена Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. годину као додатна средства Техничкој 
школи „ Михајло Пупин“ за измирење обавеза за накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта.Пошто на позицији за средње 
образовање нису предвиђена средства за те намене председник 
одобрава распоред средстава са позиције текуће буџетске резерве.
Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. 
годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
ТШ Михајло Пупин Инђија
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с .р.

61
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-52/2013-II
Дана: 28. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 222.775,67 дин 
Основној школи „ Јован Поповић“ за измирење обавеза за накнаду 
за коришћење грађевинског земљишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 912- Основно образовање 
, економска класификација 463, позиција 117- Трансфери осталим 
нивоима власти.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Основне школе 
„Јован Поповић“ број 840-1379660-41.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу захтева бр. 58 Основне школе „Јован Поповић“ од 
дана 25. јануара 2013. године којим се тражи измирење обавезе 
за накнаду за коришћење грађевинског земљиштаодобрава се 
распоређивање средства која су утврђена Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. годину као додатна средства Основној школи 
„Јован Поповић“ за измирење обавеза за накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта.Пошто на позицији за основно образовање 
нису предвиђена средства за те намене председник одобрава 
распоред средстава са позиције текуће буџетске резерве.Како је 
захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
ОШ Јован Поповић Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.
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62
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-53/2013-II
Дана: 28.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2- Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 91.772,36 дин 
Основној школи „ Петар Кочић“ за измирење обавеза за накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 912- Основно образовање 
, економска класификација 463, позиција 117- Трансфери осталим 
нивоима власти.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Основне школе 
„Петар Кочић“ број 840-1369660-68.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу захтева бр. 67/2013 Основне школе „Петар Кочић“ 
од дана 25. јануара 2013. године којим се тражи измирење обавезе 
за накнаду за коришћење грађевинског земљиштаодобрава се 
распоређивање средства која су утврђена Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. годину као додатна средства Основној школи „Петар 
Кочић“ за измирење обавеза за накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта.Пошто на позицији за основно образовање нису 
предвиђена средства за те намене председник одобрава распоред 
средстава са позиције текуће буџетске резерве.Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
ОШ Петар Кочић Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

63
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-55/2013-II
Дана: 28. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 27.939,72 дин 
Основној школи „ Душан Јерковић“ за измирење обавеза за накнаду 
за коришћење грађевинског земљишта.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 912- Основно образовање 
, економска класификација 463, позиција 117- Tрансфери осталим 
нивоима власти.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Oсновне школе 
„ Душан Јерковић“ број 840-1372660-89.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу захтева бр. 29/2013 Основне школе „ Душан 
Јерковић“ од дана 25. јануара 2013. године којим се тражи измирење 
обавезе за накнаду за коришћење грађевинског земљиштаодобрава 
се распоређивање средства која су утврђена Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. годину као додатна средства Основној 
школе „ Душан Јерковић“ за измирење обавеза за накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта.Пошто на позицији за основно 
образовање нису предвиђена средства за те намене председник 
одобрава распоред средстава са позиције текуће буџетске резерве.
Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. 
годину решено је као у диспозитиву

Решење доставити:
ОШ Душан Јерковић Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с .р.
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64
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-58/2013-II
Дана: 28. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 300.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Захтева ЖРК „ Железничар“ од дана 28.јануара 2013. 

године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања у клубу 
, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину.Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

65
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-10/2013 -II
Дана: 29. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 

чл. 9. и 10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 10.000,00 динара, за обезбеђење прославе Бадње вечери. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Остале организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Агенције
Камен из Инђије, број 250-2200000645780-05 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е 
На основу захтева бр. 1/2013 од 10. 01. 2013. године одобравају 

се средства за плаћање рачуна 1/2013 од 09. 01. 2013. године, 
Канцеларији за младе општине Инђија која је ангажовала Агенцију 
Камен из Инђије за обезбеђење прославе Бадње вечери. Како је 
захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
Канцеларији за младе
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

66
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-30/2013-II
Дана: 29. 01. 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), 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 2013 год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 126.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 950 – 
Образовање које није дефинисано нивоом; позиција 122; економска 
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама – Пословно-образовни центар 
Инђија за исплату отпремнине за одлазак у пензију Рађеновић 
Анђелка.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 3, Функција 950 – Образовање које није дефинисано 
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нивоом; позиција 122; економска класификација 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Пословно-
образовни центар Инђија за исплату отпремнине за одлазак у пензију 
Рађеновић Анђелка.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Пословно-
образовног центра број 355-1014635-83.

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Ово решење објавити у «Службеном листу општине Инђија»

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог решења налази се у чл. 69. 

Закона о буџетском систему. Пословно-образовни центар поднео 
је Захтев бр. 40-30/2013-II од 17. 01. 2013. године Председнику 
општине за додатна средства, за исплату отпремнине Рађеновић 
Анђелку приликом одласка у пензију. Пошто на Функцији 
950 – Образовање које није дефинисано нивоом; позиција 122; 
економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама – Пословно-образовни центар 
Инђија, средства нису планирана Председник је распоредио 
и одобрио исплату са текуће буџетске резерве. Средства треба 
наменски утрошити. Пошто је захтев потпун и исправан решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Пословно-образовном центру
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

67
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-60/2013-II
Дана: 29.јануара  2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 500.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Захтева ФК „ Инђија“ од дана 29.јануара 2013. године 

за исплату хранарина, стипендија и осталих примања у клубу , 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину.Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-44/2013 -II
Дана: 31. јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. и 10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2012. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
242.694,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за децембар 2012. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
30 – Дотације невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-1755763-
36

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу захтева бр. 40-44 од 24. 01. 2013. године Удружење 

грађана „4+1“ обратило се председнику општине за финансирање 
пројекта „Помоћ у кући“ за децембар 2012. године. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
УГ „4+1“
Оделењу за привреду и финанасије
архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.
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69
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-61/2013-II
Дана: 30. јануара .2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 500.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Захтева ЖРК „ ЖЕЛЕЗНИЧАР“ од дана 30. јануара 

2013. године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања 
у клубу , Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину.Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

70
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-62/2013-II
Дана: 30. јануара 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 

Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2 , Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Захтева ЖРК „ ЖЕЛЕЗНИЧАР“ од дана 30.јануара 

2013. године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања 
у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину.Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

71
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-63/2013 -II
Дана: 31.  јануар 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. и 10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 20.696,60 динара, за трошкове електричне енергије за 
децембар 2012. године. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – Остале 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Агроуније број 
275-0010220579481-11 код Societe Generale bank

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Књижног писма бр. 1800000131 од 01. 12. 2012. 

године одобравају се средства за плаћање рачуна за електричну 
енергију Канцеларији за младе општине Инђија. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
Канцеларији за младе
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

72
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-72/2013-II
Дана: 31.јануар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђије “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2 , Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Захтева МОК „ ИНЂИЈА“ од дана 31.јануара 2013. године 

за исплату хранарина, стипендија и осталих примања у клубу , Савезу 
спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2013. годину.Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић вс.р.

73
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-73/2013-II
Дана: 01.фебруар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 300.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева ФК „ Инђија “од дана 01. фебруара 2013. 

године за исплату хранарина, стипендија и осталих примања у клубу 
, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

74
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-17/2013-II
Дана: 05.фебруар 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
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Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 1.258.489,79 дин 
Предшколској установи „ Бошко Буха“ Инђија за измирење обавеза 
према добављачу „ Инжињеринг систем плус“ д.о.о. Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 911- Предшколско 
образовање , економска класификација 425, позиција 108- Текуће 
поправке и одржавање , Предшколској установи „ Бошко Буха“ 
Инђија.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ПУ „Бошко 
Буха“ број 840-516661-11.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу захтева бр. 02-40-18/13 ПУ „Бошко Буха“ од дана 
10. јануара 2013. године којим се тражи измирење обавезе према 
добављачу „Инжињеринг систем плус“ д.о.о. Нови Садодобрава се 
распоређивање средства која су утврђена Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. годину као додатна средства ПУ „Бошко Буха“.
Пошто на позицији за предшколско образовање нису предвиђена 
средства за те намене председник одобрава распоред средстава са 
позиције текуће буџетске резерве.Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
ПУ Бошко Буха Инђија 
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

75
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-83/2013-II
Дана: 05.фебруар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 150.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

05. фебруара 2013. године за измирење обавеза према спортским 
клубовима, Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Оделењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
    Петар Филиповић с.р.

76
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-141/2013-II
Дана: 04. март2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН

На основу чл.7 и чл.69.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија “ , бр. 12/12)Раздео 
2 - Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 265.000,00 дин. 
Средњој школи „ДрЂорђе Натошевић“за спровођење јавне набавке 
осигурања.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3- Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118- Трансфери осталим 
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нивоима власти.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева бр. 242Средње школе „ДрЂорђе 
Натошевић“од04. марта 2013. године којим се траже средства за 
спровођење јавне набавке осигурања, одобрава се распоређивање 
средства која су утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину као додатна средства Средњој школи „ДрЂорђе 
Натошевићза спровођење јавне набавке осигурања.Пошто на 
позицији за средње образовање нису довољна расположива 
средства за те намене, председник одобрава распоред средстава са 
позиције текуће буџетске резерве.Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
СШ Др Ђорђе Натошевић
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник 
    Петар Филиповић с.р.

78

ИСПРАВКА

Одлуке о комуналном реду објављене у „Службеном листу 
општине Инђија“ бр. 3/13 од 14. фебруара 2013. године.

У члану 59. став 2. Одлуке о комуналном реду ( у даљем тексту: 
Одлука) редни бројеви: „3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14“ замењују се 
редним бројевима: „1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12“.

У члану 118. став 1. Одлуке, редни бројеви: „17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61“ замењују се редним 
бројевима: „1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

  
  Начелник,
дипл. правник Душанка Јанковићс.р.
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