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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		317	/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„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 буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 2.000,00  дин.  Карате клубу „Сенсеи“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1241 трошкови регистрације клуба и играча :                                             
2.000,00

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		352	/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  91.348,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/42  исплату стипендије за фебруар 2015. у 
износу од: 91.348,00           

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		405	/2015-II
Дана:			14	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Рукометни клуб 
„Инђија“  Инђија бр. 40-35/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 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 фебруар 20
15:                                 200.000,00

  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-69.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
 Председник

       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		406	/2015-II
Дана:			09	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 

55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о 
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија 
бр. 40-35/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) 
,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

• 41/13   порезе и доприносе :                                                                                        
19.714,27       

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-69.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		419/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 



Број 10, страна број  408                        Службени лист општина Инђија                          Уторак 01. септембар 2015.

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

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 
др. службених лица :     40.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		420/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.260,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/694 исплата пореза за утакмице 16.кола 
Супер лиге у износу од :            9.610,00

• 41/699 исплата непредвиђених 
трошкова(банкарска провизија):                      650,00

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

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

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

општине Инђија “.
	Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		421/2015-II
Дана:			03	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 
др. службених лица :     12.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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689
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		422/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
41/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.100,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкове котизације у износу од:                                                     
18.100,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		423/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 

Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-
41/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 9.700,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкове котизације у износу од:                                                       
9.700,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		428/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
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локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.801,50  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/694 исплата пореза за утакмице 12.колаIII 
лиге Војводине у износу од:             4.480,00

• 41/699 исплата непредвиђених 
трошкова(банкарска провизија):                   1.321,50

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

692
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		429/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 33.700,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

 • 41/69  исплата трошкова такси за играче у 
износу од :                                                  13.700,00

• 41/699 исплата трошкова спортске 

опреме(непредвиђени трошкови):                        20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  

ЖРК „Железничар“ Инђија  број  250-2200000115760-41
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

693	
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		431	/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Полет“  Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1141 исплату трошкова хранарине за април 
2015 у износу од:                     15.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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694
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	432	/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину („Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.800,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1214   трошкови превоза у износу од:                                            
15.800,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

695
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	433	/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 

Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију РК 
„Хајдук“  Бешка  бр. 40-53/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

-41/1341  исплату хранарине за две играчице за месец 
март 2015. године :                15.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

696
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		434	/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
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 буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
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– 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 56.000,00  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“  
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1151 трошкови хранарине за фебруар 2015 у 
износу од :                         56.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број  355-
1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

697
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		442	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 47.232,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1215  трошковe спортских реквизита у 
износу од:                          47.232,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

698
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		443	/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Слога“  Марадик бр. 40-30/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 73.892,18 дин. ФК „Слога“  Марадик  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1163 трошкови електричне енергије у износу 
од :                                    15.892,18

• 41/1161 трошкови хранарине за март 2015. у 
износу од:                               58.000,00

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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699
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		444	/2015-II
Дана:		17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Полет“  Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1142 исплату трошкова котизације у износу 
од:                                          10.000,00

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

700
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		445	/2015-II
Дана:			03	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 

9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког 
фудбала „Инђија“  Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 90.000,00  дин.  Клубу америчког фудбала 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/91  трошкови хранарине за март 2015.године 
: 90.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

701
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	446/2015-II
Дана:			16.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију „Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 115.100,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/82 трошкове коришћења спортске хале за 
март у износу од:                      115.100,00

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

702
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		447	/2015-II
Дана:		08.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 45.950,00 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/56 трошкови коришћења спортске хале за 

март 2015. год:                      45.950,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

703
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		448	/2015-II
Дана:		09.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/52 трошкови хранарине за месец април                                                    
90.300,00

• 41/53 трошкови стипендија за месец април   и 
провизија банке                 98.455,00

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

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

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

општине Инђија “.
																																																																					Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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704
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		449/2015-II
Дана:			03.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 48028,36 дин.  Одбојкашком клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/60 трошкови превоза у износу од :                                                                    
48.028,36 
  

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

705
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		450	/2015-II
Дана:			03	.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 

и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1383 трошкови котизације  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.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

706
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		452	/2015-II
Дана:			16	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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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 100.250,00 дин.  Женском 
одбојкашком клубу „Младост“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :

• 41/1354  трошкови коришћења спортске хале за 
март 2015. год:               100.250,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

707
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		454	/2015-II
Дана:			08	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
35/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 78.950,00 дин.  Рукометном клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/14  исплату трошкова спортске хале за март у 
износу од:                        78.950,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-69.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

708 
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	456	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 41/1351 за хранарину за  месец април 2015 
године за 4 спортискиње:    35.200,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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709
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		457	/2015-II
Дана:			08	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
710
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	458	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

реализацију „Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.102,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/83   трошкове суђења у износу од:                                                                    
35.850,00

• 41/84   трошкове пореза у износу од :                                                  
13.252,00        

  2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

711
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		460	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
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41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 11.400,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           11.400,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 
и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

712
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		466	/2015-II
Дана:			09	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-56/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  44.250,01 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1376 трошкови коришћења спортске хале за 
март 2015:                                         28.750,01

• 41/1375 трошкови превоза (Рума,Нови Сад) у 
износу од:                                        10.500,00

• 41/1371 исплата хранарине за месец април 2015. 
године:                                          5.000,00                                 

 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-

1027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
                                                                            

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

713
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		467	/2015-II
Дана:		09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 100.848,83 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/22 трошкови организације манифестације од 
значаја(крос)износу од:          100.848,83                              

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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714
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		469	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 27.272,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/46  исплату судијских трошкова у износу од:                                          
27.272,00           

  2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

715
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		470	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 

и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
59/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 268.082,07 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/21 трошкови зарада за март 2015. у износу 
од: 268.082,07                              

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

716
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		471	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Љуково“  Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 56.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1131   трошкови хранарине за април 2015 у 
износу од  :                          56.000,00 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „Љуково” Љуково  број 355-1029387-59.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

717
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		477	/2015-II
Дана:		14	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Атлетског клуба „Инђија“  Инђија бр. 40-
32/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1175 исплату трошкова котизације у износу 
од :                                      10.000,00

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.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. 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-		478	/2015-II
Дана:			09	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Хајдук“  Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  140.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Хајдук“  Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1121   хранарина за месец април  2015.године 
у износу од :                  140.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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719
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		482	/2015-II
Дана:			09.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  25.000,00 дин.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1381 трошкови хранарине за месец март 
2015. године                                   25.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

720
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		483	/2015-II
Дана:			09.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 

Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.200,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           
9.200,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

721
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		485/2015-II
Дана:17	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-
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- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.100,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/39  исплату административних трошкова у 
износу од:                               20.100,00           

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

722
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		486/2015-II
Дана:17	.април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/31  исплату хранарине за Синишу Бјељца у 
износу од:                              63.856,00           

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

52000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

723
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		487/2015-II
Дана:	27	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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724
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		496/2015-II
Дана:	16	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 249.450,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/36  исплату спортске хале за март у износу 
од:                                      249.450,00           

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

725
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		497	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-69.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

726
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	498	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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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 4.200,00 дин.  Стрељачком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1214 трошкове превоза у износу од:                                                     
4.200,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

727
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		501	/2015-II
Дана:			17	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 9.700,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкови котизације у износу од:                                                      
9.700,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

728
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		503	/2015-II
Дана:		15.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.000,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1611  трошкови хранарине за април у износу 
од:                                              63.000,00                              

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	504	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 802,86 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1213  трошкови фиксног телефона у износу 
од:                                 802,86

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

730
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	506	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 

9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 26.600,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошкови котизације у износу од:                                         
26.600,00

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

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

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

општине Инђија “.
																																									Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

731
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		507	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 
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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 24.000,00 дин ФК „Борац“ Јарковци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

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

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

732
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		508	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1411   хранарина за месец фебруар 2015.
године: 40.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

733
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		509	/2015-II
Дана:			17	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Љуково“  Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „Љуково” Љуково  број 355-1029387-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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734
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	510	/2015-II
Дана:			17.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију РК 
„Хајдук“  Бешка  бр. 40-53/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

-41/1341  исплату хранарине за три играчице за месец 
април:                                     16.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

735
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	511	/2015-II
Дана:			17	.април	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 и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 

9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 2.400,00  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1284 трошкови превоза у износу од:                                            
2.400,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

736
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		513	/2015-II
Дана:			16	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-56/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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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  8.900,00 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1375 трошкови превоза (Врбас) у износу од:                                                         
4.100,00

• 41/1374 исплата трошкова котизације у износу 
од:                                                    4.800,00                                 

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

737
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	534	/2015-II
Дана:			17	.април	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 и 
108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 3.383,52.  „Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1283   трошкови фиксног телефона у износу 

од:                                 1.626,85
• 41/1285 трошкови електричне енергије у износу 

од:                      1.756,67 
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
       Петар Филиповић, с.р.

738
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		537	/2015-II
Дана:			21.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.                                                                                                              
																																																																	Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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739
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		538/2015-II
Дана:			21.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 391.441,06 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/43  трошкови зарада у клубу за месец март:                                      
391.441,06

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

740
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		541	/2015-II
Дана:			28	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  168.100,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/692 трошкове коришћења спортске хале у 
износу од:                           168.100,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

741
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	542/2015-II
Дана:			16.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију „Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, 
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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 105.100,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/82 трошкове коришћења спортске хале за 
април у износу од:                     105.100,00

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савеза за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

742
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		545/2015-II
Дана:			24	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 
др. службених лица :     40.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

743
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		551	/2015-II
Дана:			24.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1225 трошкови превоза у износу од:                                                            
7.100,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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744
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		553	/2015-II
Дана:			24	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.700,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкови котизације у износу од:                                                    
15.700,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

745
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		555	/2015-II
Дана:			24	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Љуково“  Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 57.964,10 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1132   трошкови чланарине и котизације у 
износу од  :                            40.000,00 

• 41/1134   трошкови ел.енергије у износу од:                                                   
17.964,10

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „Љуково” Љуково  број 355-1029387-59.

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

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

општине Инђија “.
																																																Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

746
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		556	/2015-II
Дана:			23.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 



Број 10, страна број  432                        Службени лист општина Инђија                          Уторак 01. септембар 2015.

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 976.572,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине за март 2015. у износу 
од 976.572,00           

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
																																																																																																																																	Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

747
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		557	/2015-II
Дана:		24		.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  91.348,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/42 исплата стипендија за март 2015. у износу 
од:                                    91.348,00           

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

748
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	560	/2015-II
Дана:			24	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију РК 
„Хајдук“  Бешка  бр. 40-53/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

-41/1341  исплату хранарине за две играчице за месец 
април 2015. године :                16.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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749
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		561	/2015-II
Дана:			24	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ШК 
„Слога“  Инђија бр. 40-36/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  6.650,00 дин.  ШК „Слога“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1392  исплата регистрације и банкарских 
трошкова у износу од:                     6.650,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

750
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		563/2015-II
Дана:			24	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 

и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК 
„Железничар“  Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 309.856,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/63 трошкови стипендија малолетним 
спортистима у износу од:             20.000,00

• 41/61 трошкови по уговору о бављењу спортом 
у износу од:                    115.000,00

• 41/62 трошкови хранарине у износу од:                                                        
160.000,00

• 41/694 трошкови пореза у износу од:                                                              
14.856,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

751
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		564/2015-II
Дана:			24	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.296,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/694 трошкови пореза у износу од:                                                               
11.896,00

• 41/69 трошкови котизације у износу од:                                                           
2.400,00

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

752
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		565/2015-II
Дана:			24	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 29.844,00дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/699 трошкови штампе (непредвиђени трош.) 
у износу од:                      15.000,00

• 41/691 трошкови канцеларијског материјала у 
износу од:                             5.304,00

• 41/698 трошкови осигурања спортиста у износу 
од:                                       9.540,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

753
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		566	/2015-II
Дана:			24	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
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 буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 60.336,96  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“  
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1151 трошкови хранарине за март 2015 у 
износу од : 56.000,00
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• 41/1152 таксе за регистрацију у износу од:                                                      
2.900,00

• 41/1154 трошкови електричне енергије у износу 
од:                                      1.436,96

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број  355-
1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
																																																												Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

754
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	569	/2015-II
Дана:		24	.април	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 и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“  Инђија бр. 40-48/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1281 трошкови хранарине у износу од:                                    
16.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

755
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	570	/2015-II
Дана:			24.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачки клуб 
„Младост“  Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1212  трошкови котизације у износу од:                                         
5.500,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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756
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		571	/2015-II
Дана:			24.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1381 трошкови хранарине за месец март 
2015. године                                   15.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

757
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		577	/2015-II
Дана:			28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

758
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		578	/2015-II
Дана:			28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Полет“  Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1141 исплату трошкова хранарине за април 
2015 у износу од:                     15.000,00

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ФК „Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

759
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		579	/2015-II
Дана:		28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 36.000,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1611 хранарине за април уизносу од:                                       
36.000,00                              

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

760
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		588/2015-II
Дана:			28	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 2.400,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/69 трошкови котизације у износу од :                                                          
2.400,00

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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761
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		589/2015-II
Дана:			28	.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 28.400,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и 
др. службених лица :     28.400,00

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

општине Инђија “.
                                                                                                                               

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

762
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		590	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 

Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Љуково“  Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 48.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1131   трошкови хранарине за април II 2015 у 
износу од  :                      48.000,00 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „Љуково” Љуково  број 355-1029387-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

763
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		591	/2015-II
Дана:			30	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Слога“  Марадик бр. 40-30/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
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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 36.000,00 дин. ФК „Слога“  Марадик  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1161 трошкови хранарине за април 2015. у 
износу од:                            36.000,00

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

764
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		592/2015-II
Дана:			28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 43.930,25 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/45 исплату трошкова електричне енергије у 
износу од:          43.930,25          

   

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

765
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		593/2015-II
Дана:			28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 21.967,45 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/44 исплату трошкова фиксног телефона у 
износу од:             21.967,45          

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                               

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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766
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		594	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-47/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1272   чланарина у износу од :                                                                    
10.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

767
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		595	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-47/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

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

општине Инђија “.
				Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

768
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		596	/2015-II
Дана:			30	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Атлетског клуба „Инђија“  Инђија бр. 40-
32/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1172 трошкови ангажовања тренера у износу 
од :                                   30.000,00

• 41/1177 трошкови пореза у износу од:                                                              
8.961,03

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

769
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		597	/2015-II
Дана:			30	.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Атлетског клуба „Инђија“  Инђија бр. 40-32/2015-II 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1173 трошкови регистрације клуба у износу 
од :                                     10.000,00

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

770
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		599	/2015-II
Дана:		29.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК 
„Инђија“  Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 498.563,52 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/52 трошкови хранарине за месец април у 
износу од:                             419.135,00  

• 41/58 трошкови пореза у износу од:                                                                
79.428,52                                 

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

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

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

општине Инђија “.

                                                                                                                                 
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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771
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		601/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1221  трошкове хранарине 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.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
       Петар Филиповић, с.р.

772
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		602	/2015-II
Дана:			30	.	април.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/1381 трошкови хранарине  у износу од:                                                   
15.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
       Петар Филиповић, с.р.

773
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	604	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-
39/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
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 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 4.200,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1214 трошкове превоза у износу од:                                                     
4.200,00

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

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

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

општине Инђија “.
																																																														Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

774
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		606	/2015-II
Дана:			30.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Општинског фудбалског савеза  Инђија бр. 40-45/2015-
II (Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 142.500,00  дин. ФК“Железничар“ из Инђије 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1251 трошкови хранарине за март  у износу 
од :                                     135.000,00

• 41/1253 трошкови котизације у износу од:                                                       
7.500,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

775
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		608	/2015-II
Дана:			30.	Април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
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 буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 7.486,60  дин.  Општинског фудбалског 
савеза  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1113 трошкови фиксног телефона  у износу 
од :                                      7.486,60

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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776
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	759	/2015-II
Дана:		17.јул	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13- Развој 
културе, Програмска активност 0002 – Подстицаји 
културном и уметничком ставралаштву , Економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 42.051,56 
дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II

• 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
42.051,56

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

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

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

општине Инђија “.
																																																								Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

777
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	775	/2015-II
Дана:		08.јул		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 и 142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма омладинског 
културно уметничког друштва „Инђија “ из Инђије број 
40-397/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13-
(1201) Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти у 
области  културе , одобравају се средства у износу од 
3.831,54 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма омладинског  
културно уметничког друштва „Инђија “ из Инђије број 
40-397/2015-II

• 40/15  режијски трошкови- елект.енергија и гас:                                    
3.831,54

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Окуд  „Инђија“  Инђија број 160-302883-26. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

778
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	776	/2015-II
Дана:		08.јул		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 и 
142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
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буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13-
(1201) Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 16.445,78 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
омладинског  културно уметничког друштва „Инђија “ 
из Инђије број 40-397/2015-II

• 40/15  режијски трошкови- елект.енергија и гас:                                    
16.445,78

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Окуд  „Инђија“  Инђија број 160-302883-26. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

779
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-789/2015-II
Дана:			15.јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма омладинског 
културно уметничког друштва „Инђија “ из Инђије број 
40-397/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 40.000,00 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
омладинског  културно уметничког друштва „Инђија “ из 
Инђије број 40-397/2015-II

• 40/13   трошкови организације концерта :                                                

40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Окуд  „Инђија“  Инђија број 160-302883-26. 
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
																																																														Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

780
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	798	/2015-II
Дана:		03.	јул		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 и 
142/2014)  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 Уговора  о додели средстава 
за реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване 
на другом месту , Програм 13( 1201) - Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и 
уметничком ставралаштву , Економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– Програми и пројекти у области  културе , одобравају се 
средства у износу од 11.500,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије 
број 40-383/2015-II

•     40/7   трошкови превоза ИГ Кордун за учешће на 
смотрама  :                                    11.500,00

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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781
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	843	/2015-II
Дана:			03.јул	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 и 142/2014)  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) а на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. годину , Раздео II, Функција 860 
– Рекреација , култура и вере некласификоване на другом 
месту , Програм 13( 1201) - Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 40.000,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва „ 
Бранко Радичевић “ из Бешке број 40-398/2015-II

• 40/27  трошкови превоза на републичку смотру села 
у Кличевцу                                   40.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

782
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	844	/2015-II
Дана:		05.	август		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 и 
142/2014)  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) а на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 84.000,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „ Бранко 
Радичевић “ из Бешке број 40-398/2015-II

    •   40/29  режијски трошкови  ( редован рад)                                         
84.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

783
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	847	/2015-II
Дана:		05.	август		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 и 
142/2014)  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) а на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
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број 40-398/2015-II ,
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину, Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 1201) - 
Развој културе, Програмска активност 0002 – Подстицаји 
културном и уметничком ставралаштву , Економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 914,00 дин.  
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II

• 40/29  режијски трошкови  ( редован рад)                                         
914,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

784
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	848	/2015-II
Дана:		05.	август		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 и 142/2014)  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) а на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 

Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 4.980,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „ Бранко 
Радичевић “ из Бешке број 40-398/2015-II

•       40/29  режијски трошкови  ( редован рад)                                         
4.980,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

785
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	849	/2015-II
Дана:		05.	август		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 и 
142/2014)  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) а на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 10.800,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „ Бранко 
Радичевић “ из Бешке број 40-398/2015-II

• 40/29  режијски трошкови  (редован рад)  
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
																																																					Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
786
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	850	/2015-II
Дана:		05.	август		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 и 
142/2014)  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) а на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „ Бранко Радичевић “ из Бешке 
број 40-398/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 7.911,39 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „ Бранко 
Радичевић “ из Бешке број 40-398/2015-II

• 40/29  режијски трошкови  ( редован рад)                                         
7.911,39

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

787
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	883/2015-II
Дана:			17.јул		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 и 
142/2014)  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 Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма Културно уметничког 
друштва „Чигра “ из Љукова број 40-393/2015-II,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 49.500,00 дин. на име трошкова путовања   
КУД „Чигра “ по основу  Уговора  о додели средстава 
за реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Чигра “ из Љукова број 40-393/2015-II 

• 40/45  трошкови организације манифестације :                                    
49.500,00

1. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Чигра “ из Љукова  број 
355-1017415-85.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.
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788
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-893/2015-II
Дана:	02.јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- исправ. и 108/13 ) 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 2015. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 14/ 14)  и  Одлуке о ребалансу  
буџета Oпштине Инђија за 2015. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/ 15) 

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину  ( „ Службени 
лист општине Инђија  “ , бр. 6/15) Раздео 2 -  
Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту , економска класификација 499 , 
позиција 30- Текућа резерва  –  одобравају се додатна 
средства у износу од   542.329,00 дин  на Разделу 
3-Општинска управа, Функција 830- Услуге емитовања 
и издаваштва  ,  позицији 187, конто 451- Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама-
Информисање   као додатна средства која су  потребна 
за исплату коначног дела зараде за јун 2015. године за ЈП 
Радио телевизију Инђија. 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се 
у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, , Функција 830- 
Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 187, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама-Информисање 

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

4.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ЈП 
Радио телевизија Инђија број: 840-661743-04.

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

Општине Инђија“.                                                            
Председник	

Петар	Филиповић,	с.р.

789	
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-903/2015	-II
Дана:	10.		август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

   На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 

12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Спортин-биз“ из Инђије за 
финансирање пројекта “www.sporin.biz“ у 2015. години, 
одобравају се средства у висини 30.000,00 динара. 

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

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 250-2200000035060-29.

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.																																																																																																																			

790
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	907/2015-II
Дана:			06.август		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 и 
142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра  ДОО  из 
Инђије број 40-633/2015-II ,   

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео III 
Функција 820 – Услуге културе  , Програм 13- Развој 
културе,Шифра програма 1201, Економска класификација 
454, позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу од 
60.000,00 дин. за покриће трошкова маркетинга  ИТАКА 
АРТ центру доо Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II .

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-11.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

791
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	908/2015-II
Дана:			06.август		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 и 
142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,  
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину , Раздео III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, позиција 186 
– Субвенције предузећима – Пројекат 1- Суфинансирање 
текућих расхода и издатака других субјеката у култури   , 
одобравају се средства у износу од 6.642,00 дин. за покриће 
трошкова маркетинга  ИТАКА АРТ центру доо Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из 
Инђије број 40-633/2015-II .

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-11.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

792
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	909	/2015-II
Дана:		03.	јул		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 и 
142/2014)  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 Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

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 III, Функција 
820 – Услуге културе  , Програм 13( 1201) - Развој културе, 
Пројекат 1- Суфинансирање текућих расхода и издатака 
других субјеката у култури , Економска класификација 
454, позиција 186 – Субвенције предузећима  , одобравају 
се средства у износу од 138.480,00 дин.  ИТАКА АРТ 
ЦЕНТАР ДОО  на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака Итака арт 
цетра доо Инђија као другог субјекта у култури  број 40-
633/2015-II.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Итака арт центра доо Инђија број 840-9359763-11.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

793
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	922	/2015-II
Дана:		14.	јул		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 и 
142/2014)  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. 06/15) и .  Одлуке о ребалансу  буџета 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/15)  и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео III, Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13( 1201) - Развој културе, 
Пројекат 1- Суфинансирање текућих расхода и издатака 
других субјеката у култури , Економска класификација 
454, позиција 186 – Субвенције предузећима  , одобравају 
се средства у износу од 500.000,00 дин.  ИТАКА АРТ 
ЦЕНТАР ДОО  на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака Итака арт 
цетра доо Инђија као другог субјекта у култури  број 40-
633/2015-II.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Итака арт центра доо Инђија број 840-9359763-11.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

794
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-928/2015-II
Дана:			13.јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 06/15) и Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13- Развој 
културе, Програмска активност 0002 – Подстицаји 
културном и уметничком ставралаштву , Економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 42.073,25 
дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма омладинског  
културно уметничког друштва „Инђија “ из Инђије број 
40-397/2015-II

• 40/16   закуп и одржавање пословног простора:                                    
42.073,25

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Окуд  „Инђија“  Инђија број 160-302883-26. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

795
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	932/2015-II
Дана:			08.јул		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 и 
142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,  
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 III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и идатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу 
од 35.000,00 дин. за покриће трошкова маркетинга   
ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу Уговора  о 
додели средстава за суфинансирање текућих расхода и 
издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-
633/2015-II .

   2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-11.

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

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

општине Инђија “.
																																																																																																																																	Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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796
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-940/2015	-II
Дана:	10.		август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу пензионисаних радника органа 
унутрашњих послова ПУ Сремска Митровица, ПС Инђија 
за финансирање пројекта “Мораш да знаш и ти“ у 2015. 
години, одобравају се средства у висини 35.000,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину , 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 340-11004916-05.

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.																																																																																																																																												
                                 

797
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-946/2015	-II
Дана:	14.		август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу жена „Моја воља“ из Јарковаца 
за финансирање пројекта “Еколошки производи од 
шумског воћа“ у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 50.000,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину , 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 250-2200000025760-90.

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.																																																																																																																																												

                                

798
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	960/2015-II
Дана:			06.август		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 и 
142/2014)  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. 6/15) и Уговора  о додели средстава за суфинансирање 
текућих расхода и издатака ИТАКА АРТ центра  ДОО  из 
Инђије број 40-633/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео III 
Функција 820 – Услуге културе  , Програм 13- Развој 
културе,Шифра програма 1201, Економска класификација 
454, позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу од 
200.000,00 дин. за покриће трошкова смештаја   ИТАКА 
АРТ центру доо Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II .

   2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-11.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
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799
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	970/2015-II
Дана:			22.	јул	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 и 
142/2014)  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 Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта удружења „Мој 
Срем“из  Крчедина број 40-378/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о реблансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 150.000,00 дин. на име трошкова сликарског 
материјала и програма и путних трошкова на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију пројекта 
удружења „Мој Срем“из  Крчедина број 40-378/2015-II.

• 40/72- трошкови сликарског материјала и програма 
у износу од:           100.000,00

• 40/75-путни трошкови у износу од:                                                               
50.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
удружења „Мој Срем“из  Крчедина број 355-113301366.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

800
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	971/2015-II
Дана:			16.	јул	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 и 

142/2014)  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 Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта удружења „Мој 
Срем“из  Крчедина број 40-378/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о реблансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 50.000,00 дин. на име трошкова штампања 
плаката,мајица,флајера... на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта удружења „Мој 
Срем“из  Крчедина број 40-378/2015-II.

• 40/73- трошкови штампе у износу од:                                                        
50.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
удружења „Мој Срем“из  Крчедина број 355-113301366.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

801
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	988	/2015-II
Дана:			17.јул	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма омладинског 
културно уметничког друштва „Паја Зарић “ из Нових 
Карловаца број 40-381/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео
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II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13-
(1201) Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 20.000,00 дин.  „Паја Зарић “ из Нових Карловаца 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Паја Зарић “ из Нових Карловаца број 40-381/2015-II

• 40/32  трошкови превоза на фестивале и 
концерте :                                20.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Паја Зарић “ из Нових Карловаца број 355-1027357-38. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

802
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-993/2015-II
Дана:	22.јул		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- исправ. и 108/13 ) 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 2015. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 14/ 14)  и  Одлуке о ребалансу  
буџета Oпштине Инђија за 2015. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/ 15)

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину  ( „ Службени 
лист општине Инђија  “ , бр. 6/15) Раздео 2 -  
Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту , економска класификација 499 , 
позиција 30- Текућа резерва  –  одобравају се додатна 
средства у износу од   543.671,92 дин  на Разделу 
3-Општинска управа, Функција 830- Услуге емитовања 
и издаваштва  ,  позицији 187, конто 451- Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама-
Информисање   као додатна средства која су  потребна 
за исплату првог дела зараде за јул 2015. године за ЈП 

Радио телевизију Инђија. 
2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се 

у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, , Функција 830- 
Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 187, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама-Информисање 

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

4.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ЈП 
Радио телевизија Инђија број: 840-661743-04.

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

Општине Инђија“.                                                           
Председник	

Петар	Филиповић,	с.р.

803
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-995/2015	-II
Дана:	07.	август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13 , 108/13 и 142/2014), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Квалитетно образовање за све“ за јун 2015. 
године, одобравају се средства у висини 51.766,36  
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

									Председник																																																					
Петар	Филиповић	,с.р.																																																																																																																																												
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804
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1005/2015	-II
Дана:	18.		август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу жена „Крчединке“ из Крчедина за 
финансирање пројекта “Нити Крчедина“ у 2015. години, 
одобравају се средства у висини 100.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину , 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 340-11007057-81.

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

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

Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													
                                
805
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-1039/2015-II
Дана:	04.август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- исправ.,108/13 и 142/14 
) 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 2015. годину ( 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 14/ 14)  и  Одлуке 
о ребалансу  буџета Oпштине Инђија за 2015. годину ( „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 6/ 15) 

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину  ( „ Службени 
лист општине Инђија  “ , бр. 6/15) Раздео 2 -  

Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту , економска класификација 499 , 
позиција 30- Текућа резерва  –  одобравају се додатна 
средства у износу од   348.477,95 дин  на Разделу 
3-Општинска управа, Функција 830- Услуге емитовања 
и издаваштва  ,  позицији 187, конто 451- Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама-
Информисање   као додатна средства која су  потребна за 
исплату коначне  зараде за јул 2015. године за ЈП Радио 
телевизију Инђија. 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се 
у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, , Функција 830- 
Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 187, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама-Информисање 

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

4.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ЈП 
Радио телевизија Инђија број: 840-661743-04.

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

Општине Инђија“.

                                                         			Председник	
Петар	Филиповић,	с.р.

806
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1044/2015	-II
Дана:	05.	август	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 
114.325,00динара за јул 2015 године (зарада радника).  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра 
– 0901, Програмска активност - 00003, Подршка 
социохуманитарним организацијам , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 
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2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82.

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

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

Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

                     
807
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1046/2015	-II
Дана:	05.		август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за јул 2015. године, одобравају 
се средства у висини 265.011,22 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину ,  по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

808
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1060/2015-II
Дана:			12.август	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 и 

142/2014)  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 Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Петефи Шандор “ из Марадика  број 40-392/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13- 
Развој културе,Шифра програма 1201, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 70.000,00 дин. за реализацију  програма 
Културно уметничког друштва „Петефи Шандор “ из 
Марадика по основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Петефи Шандор “ из Марадика  број 40-392/2015-II

• 40/55- трошкови набавке ношњи и инструмената                                
70.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничког друштва „Петефи Шандор “ број 
310-7525-45.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.
                                          
809
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1081	/2015-II
Дана:		13.август		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 и 
142/2014)  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 Уговора  о додели средстава 
за реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II ,
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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. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 
Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти 
у области  културе , одобравају се средства у износу 
од 40.000,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II
•    40/6    трошкови организације годишњег концерта  
:                                        40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куд „Соко“ Инђија  број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

810
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1086	/2015-II
Дана:		13.август		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 и 142/2014)  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 Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину , Раздео 
II, Функција 860 – Рекреација , култура и вере 
некласификоване на другом месту , Програм 13( 
1201) - Развој културе, Програмска активност 0002 – 

Подстицаји културном и уметничком ставралаштву , 
Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти у 
области  културе , одобравају се средства у износу од 
50.000,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 40-383/2015-
II

•    40/3    трошкови дочека чланова куд-ова из Итали
је:                                        50.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

811
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-1090/2015-II
Дана:	18.август		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- исправ.,108/13 и 142/14 
) 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 2015. годину ( 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 14/ 14)  и  Одлуке 
о ребалансу  буџета Oпштине Инђија за 2015. годину ( „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 6/ 15) 

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину  ( „ Службени 
лист општине Инђија  “ , бр. 6/15) Раздео 2 -  
Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту , економска класификација 499 , 
позиција 30- Текућа резерва  –  одобравају се додатна 
средства у износу од    273.870,84  дин  на Разделу 
3-Општинска управа, Функција 830- Услуге емитовања 
и издаваштва  ,  позицији 187, конто 451- Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама-
Информисање   као додатна средства која су  потребна 
за исплату аконтације за август 2015. године за ЈП Радио 
телевизију Инђија. 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се 
у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, , Функција 830- 
Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 187, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
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организацијама-Информисање 
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

привреду и финансије.
4.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ЈП 

Радио телевизија Инђија број: 840-661743-04.
5.Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

Општине Инђија“.
Председник	

Петар	Филиповић,	с.р.

812
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 - 
пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени лист 
Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и члана 11. 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 06/2015)  
и Решења о додели средстава из Буџета општине Инђија 
за 2015. годину за суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Инђија број 401-
186/2015-II од 05.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ Инђија Храм Св. 

Великомученика Георгија, за  реализацију пројекта 
„Израда осмоугаоног армирано бетонског летњиковца 
површине 16 м² у порти Храма Св Великомученика 
Георгија“ у износу од 180.000,00 динара (једнустотину
осамдесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ Инђија Храм Св. 

Великомученика Георгија, закључити уговор о додели 
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-188/2015-II                     П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија      Петар Филиповић,с.р.

813 
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ Инђија Храм Св цара 

Константина и царице Јелене, за  реализацију пројекта 
„Осликавање Храма - покривање унутрашњости Храма 
зидним фрескописом“ у износу од 250.000,00 динара (дв
естотинепедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ Инђија Храм Св 

цара Константина и царице Јелене, закључити уговор 
о додели средстава за реализацију пројекта из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 
V

Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 
Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-189/2015-II                П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија    Петар Филиповић,с.р.
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814
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, Председник општине Инђија, дана 06. августа  
2015. године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ општини Крчедин, 

за  реализацију пројекта „Обнова светосавске сале при 
парохијском дому у Крчедину“ у износу од 150.000,00 
динара (једнустотинупедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ општином Крчедин, 

закључити уговор о додели средстава за реализацију 
пројекта из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-190/2015-II                       П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија                       Петар Филиповић,с.р.

815
 На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 
09/13 - пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 

општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ општини Љуково, 

за  реализацију пројекта „Фрескописање (осликавање) 
унутрашњости Храма и уређење ектеријера 
(порте) Храма“ у износу од 100.000,00 динара 
(једнустотинухиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ општином Љуково, 

закључити уговор о додели средстава за реализацију 
пројекта из тачке I овог решења, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-191/2015-II                        П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија                                    Петар Филиповић.с.р.

816
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Манастиру Св.апостола
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и јеванђелисте Марка у Инђији, за  реализацију 
пројекта „Завршетак ограде око манастира и изградња 
настрешнице на уласку у манастир“ у износу од 
150.000,00 динара (једнустотинупедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Манастиром Св.апостола 

и јеванђелисте Марка, закључити уговор о додели 
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:		401-192/2015-II	 																							П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	06.	08.	2015.	године
Инђија		 	 													Петар	Филиповић,с.р.

817
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ Нови Карловци 

Храм Сретења Господњег из Нових Карловаца, за  
реализацију пројекта „Изградња сале у дворишту 
парохијског дома у оквиру храма Сретења Господњег 
у Новим Карловцима“ у износу од 100.000,00 динара 
(једнастотинадинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ Нови Карловци Храм 

Сретења Господњег из Нових Карловаца, закључити 
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из 
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-193/2015-II                        П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија                   Петар Филиповић с.р.

818
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Реформатској црквеној 

општини Марадик, за  реализацију пројекта „Замена 
столарије на Реформатској хришћанској цркви у 
Марадику“ у износу од 239.352,00 динара (двестотинет
ридесетдеветхиљадатристотинепедестдвадинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Реформатском црквеном 

општином Марадик, закључити уговор о додели 
средстава за реализацију пројекта из тачке I овог 
решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
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уговорних страна. 
IV

Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:		401-194/2015-II	 																							П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	06.	08.	2015.	године
Инђија		 	 														Петар	Филиповић,с.р.

819
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 - 
пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени лист 
Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и члана 11. 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 06/2015)  
и Решења о додели средстава из Буџета општине Инђија 
за 2015. годину за суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Инђија број 401-
186/2015-II од 05.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства РКТ жупи Св. Терезија 

Бешка, за  реализацију пројекта „Замјена дотрајалих и 
трулих прозора на жупном уреду“ у износу од 180.000,00 
динара (једнустотинуосамдесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са РКТ жупом Св. Терезија 

Бешка, закључити уговор о додели средстава за 
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 
V

Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 
Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:		401-195/2015-II	 																				П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	06.	08.	2015.	године
Инђија		 											 																					Петар	Филиповић,с.р.

820
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 - 
пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени лист 
Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и члана 11. 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 06/2015)  
и Решења о додели средстава из Буџета општине Инђија 
за 2015. годину за суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Инђија број 401-
186/2015-II од 05.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства РКТ жупи Св. Ана 

Марадик, за  реализацију пројекта „Вјерски објект-
римокатоличка црква са пратећим објектом на кп 
483/1 Марадик“ у износу од 100.000,00 динара 
(једнустотинухиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са РКТ жупом Св. Ана 

Марадик, закључити уговор о додели средстава за 
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-196/2015-II                      П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија                  Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 - 
пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени лист 
Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и члана 11. 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 06/2015)  
и Решења о додели средстава из Буџета општине Инђија 
за 2015. годину за суфинансирање пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Инђија број 401-
186/2015-II од 05.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Словачкој евангеличкој 

цркви Сланкаменачки виногради, за  реализацију 
пројекта „Реконструкција словачке евангеличке цркве и 
црквених просторија у Сланкаменачким виноградима“ 
у износу од 250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљ
ададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Словачком евангеличком 

црквом Сланкаменачки виногради, закључити уговор 
о додели средстава за реализацију пројекта из тачке I 
овог решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-197/2015-II                       П р е д с е д н и к,
Дана: 06. 08. 2015. године
Инђија                  Петар Филиповић,с.р.

822
 На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 
09/13 - пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014) и члана 8. и 
члана 11. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 06/2015)  и Решења о додели средстава из Буџета 
општине Инђија за 2015. годину за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница са територије 
општине Инђија број 401-186/2015-II од 05.08.2015. 
године,

 Председник општине Инђија, дана 06. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства СПЦ Инђија Храм 

Ваведења Пресвете Богородице из Инђије, за  реализацију 
пројекта „Друга фаза радова на санацији капиларне влаге 
на храму Ваведења пресвете Богородице“ у износу од 
250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са СПЦ Инђија Храм 

Ваведења Пресвете Богородице из Инђије, закључити 
уговор о додели средстава за реализацију пројекта из 
тачке I овог решења, којим ће бити регулисана права и 
обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:		401-198/2015-II	 																				П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	06.	08.	2015.	године
Инђија		 	 												Петар	Филиповић,с.р.

823
 На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
Број 09/13 - пречишћен текст), члана 8. и члана 11. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину 
(‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 14/2014), 
члана 8. Одлуке о ребалнасу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 6/2015)  и Решења о додели средстава невладиним 
организацијама из Буџета општине Инђија за 2015. 
годину за финансирање/суфинансирање пројеката из 
области унапређења ловства и унапређења чувања 
разних врста животиња у рекреативне, едукативне и 
научне сврхе на територији општине Инђијаброј 401-
203/2015-II од 12.08.2015. године,

 Председник општине Инђија, дана 12. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Удружењу за 

заштиту ЗОО парка Коки, Јована Поповића 76, Инђија, 
за реализацију пројекта „Унапређење рада ЗОО парка“ у 
износу од 200.000,00 динара (двестотинехиљададинара).

II
 Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  а у 
складу са динамиком прилива средстава у буџет 
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Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Удружењем за заштиту 

ЗОО парка Коки, закључити уговор о додели средстава 
за реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 
V

 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 
општине Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:		401-204/2015-II	 																				П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана:	12.	08.	2015.	године
Инђија		 	 Петар	Филиповић,с.р.

824
 На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
Број 09/13 - пречишћен текст), члана 8. и члана 11. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину 
(‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 14/2014), 
члана 8. Одлуке о ребалнасу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 6/2015)  и Решења о додели средстава невладиним 
организацијама из Буџета општине Инђија за 2015. 
годину за финансирање/суфинансирање пројеката из 
области унапређења ловства и унапређења чувања 
разних врста животиња у рекреативне, едукативне и 
научне сврхе на територији општине Инђијаброј 401-
203/2015-II од 12.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 12. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Ловачком удруђжењу 

„Фрушкогорац“, Цара Душана 8, Марадик, за  
реализацију пројекта „Стављање у функцију фазанерије 
у Марадику и реконструкцију крова објекта удружења у 
Бешки“ у износу од 250.000,00 динара (двестотинепеде
сетхиљададинара).

II
 Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Ловачким удруђжењем 

„Фрушкогорац“, закључити уговор о додели средстава 
за реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
 Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 V
 Ово Решење објавити  у „Службеном листу 

општине Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-205/2015-II                       П р е д с е д н и к,
Дана: 12. 08. 2015. године
Инђија                   Петар Филиповић,с.р.

825
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 

Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014), члана 8. Одлуке 
о ребалнасу буџета општине Инђија за 2015. годину 
(‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 6/2015)  и 
Решења о додели средстава невладиним организацијама 
из Буџета општине Инђија за 2015. годину за 
финансирање/суфинансирање пројеката из области 
унапређења ловства и унапређења чувања разних врста 
животиња у рекреативне, едукативне и научне сврхе 
на територији општине Инђијаброј 401-203/2015-II од 
12.08.2015. године, Председник општине Инђија, дана 
12. августа  2015. године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Ловачком 

удруђжењу „Крчедин“, Наде Јаношевић 4, Крчедин, 
за  реализацију пројекта „Унапређење ловства кроз 
побољшање услова ЛУ „Крчедин““ у износу од 
150.000,00 динара (стотинупедесетхиљададинара).

II
 Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Ловачким удруђжењем 

„Крчедин“, закључити уговор о додели средстава за 
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.
 

V
Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-206/2015-II                         П р е д с е д н и к,
Дана: 12. 08. 2015. године
Инђија                    Петар Филиповић,с.р.
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 На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута 

општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
Број 09/13 - пречишћен текст), члана 8. и члана 11. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину 
(‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 14/2014), 
члана 8. Одлуке о ребалнасу буџета општине Инђија 
за 2015. годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, 
број 6/2015)  и Решења о додели средстава невладиним 
организацијама из Буџета општине Инђија за 2015. 
годину за финансирање/суфинансирање пројеката из 
области унапређења ловства и унапређења чувања 
разних врста животиња у рекреативне, едукативне и 
научне сврхе на територији општине Инђијаброј 401-
203/2015-II од 12.08.2015. године, 

Председник општине Инђија, дана 12. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Ловачком удруђжењу 

„Фазан“, Новосадски пут бб, Инђија, за  реализацију 
пројекта „Очување животиња“ у износу од 150.000,00 
динара (стотинупедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Ловачким удруђжењем 

„Фазан“, закључити уговор о додели средстава за 
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 
V

Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 
Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-207/2015-II                        П р е д с е д н и к,
Дана: 12. 08. 2015. године
Инђија     Петар Филиповић,с.р.

827
На основу члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ Број 09/13 
- пречишћен текст), члана 8. и члана 11. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2015. годину (‘’Службени 
лист Општине Инђија’’, број 14/2014), члана 8. 
Одлуке о ребалнасу буџета општине Инђија за 2015. 
годину (‘’Службени лист Општине Инђија’’, број 
6/2015)  и Решења о додели средстава невладиним 

организацијама из Буџета општине Инђија за 2015. 
годину за финансирање/суфинансирање пројеката из 
области унапређења ловства и унапређења чувања 
разних врста животиња у рекреативне, едукативне и 
научне сврхе на територији општине Инђијаброј 401-
203/2015-II од 12.08.2015. године, 
Председник општине Инђија, дана 12. августа  2015. 
године, донео је следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Ловачком удруђжењу 

„Сланкамен“, Цара Душана 177, Нови Сланкамен, 
за реализацију пројекта „Реконструкција 
Ловачког дома“ у износу од 150.000,00 динара 
(стотинупедесетхиљададинара).

II
Одобрена средства ће се преносити на основу 

приложеног захтева  и веродостојне документације,  
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Општине Инђија за 2015. годину. 

III
Председник општине ће са Ловачким удруђжењем 

„Сланкамен“, закључити уговор о додели средстава за 
реализацију пројекта из тачке I овог решења, којим ће 
бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења.

 
V

Ово Решење објавити  у „Службеном листу општине 
Инђија“. 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:  401-208/2015-II                        П р е д с е д н и к,
Дана: 12. 08. 2015. године
Инђија       Петар Филиповић,с.р.
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