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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		62/2016-III
Дана:		25.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. тачка 
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 382.800,00 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/28трошкови коришћења спортске хале:                                            
382.800,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 

Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		102/2016-III
Дана:		25.	јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2016-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 96.000,00дин.  Карате клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/35 трошкови коришћења спортске хале у износу од:                      
96.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија  број 105-86126-59.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		103/2016-II
Дана:		29.	јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2016-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.500,00 дин.  Карате клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/33  трошкови котизације у износу од:                                                     
14.500,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија  број 105-86126-59.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		104/2016-II
Дана:			28	.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-27/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  8.000,00 дин.  Куглашком клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/124  трошкови котизације у износу од:                                                     
8.000,00
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.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-		106/2016-III
Дана:		25.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 18/15), и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   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 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 213.128,23 дин.  Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/2  трошкови зарада за децембар у износу од:                                      
213.128,23                              
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	107/2016-II
Дана:	28.јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 12.800,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                    
12.800,00
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.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-	108/2016-II
Дана:	28.јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 12.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/54 покриће трошкова спортских реквизита у износу 
од: 12.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.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-	114/2016-II
Дана:	28.јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.600,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                    
9.600,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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999
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	115/2016-II
Дана:	28.јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 4.900,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/53 покриће путних трошкова у износу од:                                             
4.900,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1000
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	116	/2016-III
Дана:		27	.	јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 
40-42/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 8.271,42 дин.  „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/147   трошкови суђења у износу од:                                                     
6.000,00 
-54/148   трошкови пореза у износу од:                                                       
2.271,42
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун „Савеза 
за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1001
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		117	/2016-III
Дана:			27.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 98.370,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/49  исплату трошкова казни у износу од :                                                   
98.370,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1002
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	118/2016-II
Дана:		28.јануар		2016.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 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“  Инђија бр. 40-49/2016-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.681,06  „Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/ 74 трошкови фиксног телефона  у износу од:                               
1.318,09
-54/77 трошкови електричне енергије у износу од:                              
2.153,51
-54/76 трошкови природног гаса у износу од:                               
3.209,46
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1003
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		119	/2016-II
Дана:			19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 29.870,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/39  исплату уговора о стручном ангажовању у износу 
од : 23.000,00
-54/48  трошкови пореза у износу од:                                                        
6.870,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1004
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		120	/2016-III
Дана:			26.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 153.759,38 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/40  исплату зарада за децембар 2015. у износу од :                                     
153.759,38 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1005
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		121/2016-II
Дана:	29.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 175.229,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
- 54/9 исплату трошкова хранарине у износу од:                                          
175.229,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1006
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		122/2016-II
Дана:	29.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Клубу малог фудбала „Индианс 2013“  
Инђија бр. 40-48/2016-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.450,00 дин. Клубу малог фудбала „Индианс 
2013“  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/158 исплату трошкова коришћења спортске хале у 
износу од: 36.450,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Клубу 
малог фудбала „Индианс 2013“  Инђија број 265-
2210310000315-53.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1007
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	124/2016-II
Дана:	28.јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.400,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                    
5.400,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1008
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		125/2016-III
Дана:	26	.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 382.650,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/16  исплату трошковакоришћења хале у износу од:                            
382.650,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1009
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		126	/2016-II
Дана:			28.	Јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Карате клуб „Сенсеи“  Инђија бр. 40-
32/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.000,00  дин.  Карате клубу „Сенсеи“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/129 трошкови лиценци у износу од :                                                       
10.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Карате 
клуба „Сенсеи“ Инђија  
број  355-1036773-17
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1010
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		127/2016-II
Дана:	29.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 10.100,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/18 исплату трошкова казни у износу од:                                                 
10.100,00           
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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



Број 15, страна број  790                                     Службени лист општина Инђија                       Петак 05.август 2016.

1011
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		128/2016-II
Дана:			29.јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 27.952,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/163  трошкови чланарине и такси  у износу од :                                      
25.600,00
-54/169 трошкови спортских реквизита у износу од:                            
2.352,00                 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1012
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		130/2016-II
Дана:			05.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 153.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/160  трошкови хранарине за децембар  у износу од : 
153.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1013
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		131/2016-II
Дана:			28.јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 48.701,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/166  судијски трошкови у износу од :                                                       
48.701,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1014
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		132	/2016-III
Дана:			27.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/38  исплату трошкова стипендија у износу од :                                             
15.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1015
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		133	/2016-III
Дана:			27.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 557.489,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/37  исплату трошкова хранарине у износу од :                                  
493.000,00
-54/48 исплату трошкова пореза у износу од:                                            
64.489,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1016
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		134/2016-II
Дана:			29.	Јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
40/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.000,00 дин.  Рукометном клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/65 исплату трошкова котизације  у износу од:                                        
10.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-
69.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1017
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		135/2016-II
Дана:			09.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
40/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 137.700,00 дин.  Рукометном клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/67 исплату трошкова коришћења хале  у износу од:                      
137.700,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-
69.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1018
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		137/2016-II
Дана:			29.	Јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
40/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – 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 :
-54/64 исплату трошкова хранарине за децембар  у 
износу од: 200.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-
69.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1019
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		138	/2016-II
Дана:			28.	јануар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 56.023,70 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/46  исплату трошкова електр.енергије  у износу од : 
56.023,70
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1020
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		139/2016-II
Дана:		28.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 190.570,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/22 трошкови хранарине јануар 2016:                                                    
82.220,00
-54/23 трошкови стипендија јануар 2016:                                                 
108.350,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1021
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		140/2016-II
Дана:		28.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 325.350,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/22 трошкови хранарине децембар:                                                    
81.270,00
-54/23 трошкови стипендија децембар:                                                 
108.350,00
-54/21 трошкови по уговорима о бављењу спортом:                          
120.760,00
-54/29 трошкови пореза у износу од:                                                      
14.970,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1022
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	141/2016-II
Дана:			05.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-44/2016-
III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 70.000,00 дин.  Клубу дизача тегова и 
дисциплина снаге „Камен“  Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за :
-54/70  хранарина за месец јануар 2016.године :                                            
70.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1023
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		147/2016-II
Дана:			29	.	јануар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-27/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  15.700,00 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/124  трошкови котизације у износу од:                                                                
2.200,00
-54/125 трошкови превоза у износу од:                                                        
13.500,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-
1027839-47.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1024
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	153	/2016-II
Дана:		12.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке 
о буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 
18/15),   и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
„Савез за школски спорт ИН“  Инђија бр. 40-42/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , РаздеоI III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 35.100,00 дин.  „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/145    трошкови  чланарине у износу од:                                                 
35.100,0 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун „Савеза 
за школски спорт  ИН “ Инђија  број 105-86205-16.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1025
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		162/2016-II
Дана:		29	.	јануар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-
22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  32.000,00 дин.  ФК „Фрушкогорац“  Крчедин 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/101  исплата трошкова хранарине за јануар у износу 
од: 32.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин број 355-1022301-74.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1026
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		165/2016-II
Дана:	04.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14,68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања 
средстава за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија 
бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  
1/16),  

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 48.410,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/166 судијски трошкови у износу од :                                                
48.410,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1027
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		166	/2016-II
Дана:			05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 22.662,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/48  исплату трошкова пореза  у износу од :                                                      
22.662,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1028
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	167	/2016-II
Дана:		05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију годишњег програма Фудбалског клуба 
„Железничар“ из Инђије број 40-26/2016 (Службени 
лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 72.000,00  дин. ФК“Железничар“ из Инђије 
на основу уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма:
-54/120 трошкови хранарине за  у износу од :                                              
72.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1029
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		168/2016-II
Дана:			05.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 238.619,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/161  трошкови стипендија малолетним спортистима 
за децембар  у износу од:               46.000,00
-54/159 трошкови по уговорима о бављењу спортом у 
износу од:                              169.000,00
-54/167 трошкови пореза у износу од:                                                                              
23.619,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1030
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		172/2016-II
Дана:			05.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Општинског фудбалског савеза  Инђија 
бр. 40-19/2016-II (Службени лист општине Инђија “  
1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 3.511,56  дин.  Општинског фудбалског 
савеза  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/113трошкови фиксног телефона за децембар у 
износу од:                      3.511,56
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1031
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		173/2016-II
Дана:		12.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2016-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.100,00 дин.  Карате клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/31  трошкови хранарине у износу од:                                                     
36.100,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија  број 105-86126-59.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1032
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		176	/2016-II
Дана:			05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 46.708,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/48  исплату трошкова пореза  у износу од :                                                      
46.708,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1033
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		177	/2016-II
Дана:			05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 148.964,55 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/40  исплату трошкова зарада у износу од :                                                  
148.964,55
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1034
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		178	/2016-II
Дана:			05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 29.870,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/39  исплату трошкова уговора о стручном ангажовању  
у износу од : 23.000,00
-54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од: 6.870,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-
35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1035
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-181	/2016-II
Дана:			05	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ШК „Слога“  Инђија бр. 40-23/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  9.500,00 дин.  ШК „Слога“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :
-54/116 исплата хранарине за јануар у износу од:                         
9.500,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1036
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	182	/2016-II
Дана:			05.	Фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Љуково“  Љуково бр. 40-50/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин.  Фудбалском клубу „Љуково“  
Љуково на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за 
-54/81 плаћање трошкова чланарине у износу од:                                     
37.500,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1037
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		183/2016-II
Дана:		05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 75.050,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/26 трошкови чланарине Савезу спортова у износу 
од: 75.050,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1038
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		184/2016-II
Дана:		05.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 44.220,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/23 трошкови стипендија фебруар 2016:                                               
44.220,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1039
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		185/2016-II
Дана:05	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 63.830,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/09  исплату трошкова хранарине  у износу од:                                        
63.830,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1040
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	186/2016-II
Дана:			05.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-44/2016-
III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 25.000 дин.  Клубу дизача тегова и дисциплина 
снаге „Камен“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/71  трошкови чланарине у износу од:                                                       
25.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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



Број 15, страна број  805                                     Службени лист општина Инђија                       Петак 05.август 2016.

1041
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	187/2016-II
Дана:	05.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/51 покриће трошкова чланарине у износу од:                                    
37.500,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1042
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		189/2016-II
Дана:		09.	Фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 231.800,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/28 трошкови коришћења спортске хале:                                            
231.800,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1043
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		190	/2016-II
Дана:			12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 626.668,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/37  исплату хранарина за јануар 2016. године  у 
износу од : 540.000,00
-54/48   трошкове пореза у износу од:                                                         
78.502,00 
-54/38  трошкове стипендија за јануар 2016.у износу од:                    
8.166,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1044
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		191	/2016-II
Дана:			19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.834,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/38  исплату стипендије у износу од :                                                         
6.834,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1045
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		192/2016-II
Дана:			05.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“  Инђија бр. 40-
40/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 60.000,00 дин.  Рукометном клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/66 исплату трошкова чланарине  у износу од:                                        
60.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија  број 330-52001060-
69.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1046
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		193/2016-II
Дана:			19.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Општинског фудбалског савеза  Инђија 
бр. 40-19/2016-II (Службени лист општине Инђија “  
1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 9.000,00  дин.  Општинског фудбалског 
савеза  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/112 трошкови хранарине за јануар у износу од:                         
9.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1047
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		194/2016-II
Дана:		10	.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-
22/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  39.000,00 дин.  ФК „Фрушкогорац“  Крчедин 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/101  исплата трошкова хранарине за јануар у износу 
од: 9.000,00
-54/103 исплата трошкова чланарине у износу од:                                    
30.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Фрушкогорац“  Крчедин број 355-1022301-74.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1048
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		195/2016-II
Дана:			05	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-27/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  24.350,00 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/125  трошкови превоза у износу од:                                                                
8.250,00
-54/124 трошкови чланарине у износу од:                                                
15.000,00
-54/123 административни трошкови у износу од:                                     
1.100,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-
1027839-47.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1049
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-196	/2016-II
Дана:	12.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Клубу америчког фудбала „Инђија“  
Инђија бр. 40-24/2016-II (Службени лист општине 
Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 200.000,00  дин.  Клубу америчког фудбала 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/63 исплату трошкова превоза у износу од:                                            
200.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Клуба 
америчког фудбала „Инђија“  Инђија број: 160-256328-
11
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1050
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		198/2016-II
Дана:05	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 75.200,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/14  исплату трошкова чланарине  у износу од:                                        
75.200,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1051
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		200/2016-II
Дана:	05	.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Полет“  Нови Карловци бр. 40-
55/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин.  ФК „Полет“  Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/97  исплату трошкова чланарине у износу од:                                      
30.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“  Нови Карловци број 355-1038214-59.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1052
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		205	/2016-II
Дана:		12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Фудбалског 
клуба „Дунав“  Нови Сланкамен бр. 40-38/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , РаздеоIII, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 64.500,00  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“  
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/133 трошкови хранарине за фебруар 2016 у износу 
од : 27.000,00
-54/135 трошкови чланарине у износу:                                                          
37.500,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1053
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		206/2016-II
Дана:	12.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 23.800,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/14  исплату трошкова чланарине у износу од:                                         
23.800,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1054
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	207/2016-II
Дана:	11.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.800,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизацијеу износу од:                                       
9.800,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1055
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		208	/2016-II
Дана:			12		.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Теквондо клуб „Елит“  Инђија бр. 40-
39/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин.  Теквондо  клубу „Елит“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/139  трошкови  чланарине у износу од                                                              
15.000,00         
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Теквондо клуба „Елит“ Инђија  број 355-1027822-98.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1056
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		212	/2016-II
Дана:	12.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Бициклистичком клубу „МТБ дружина“   
Инђија бр. 40-47/2016-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин.  Бициклистичком клубу „МТБ 
дружина“Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/157 трошкови чланарине  у износу од:                                                      
15.000,00                              
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“   Инђија број 
340-11007273-15.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1057
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		213/2016-II
Дана:		11.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 548.530,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/21 трошкови по основу уговора о бављењу спортом:                        
259.240,00
-54/22 трошкови хранарине за фебруар у износу од:                             
174.465,00
-54/23 трошкови стипендија за фебруар у износу од:                            
66.000,00
-54/29 трошковипореза у износу од:                                                          
48.825,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1058
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	214	/2016-II
Дана:			12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Џудо клуб „Безбедност“  Инђија бр. 40-
46/2016-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , РаздеоIII, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин.  Џудо клубу „Безбедност“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/154 трошкове чланарине у износу од:                                             
15.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Џудо 
клуба „Безбедност“  Инђија број 105-86121-74.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1059
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	215	/2016-II
Дана:			10.	Фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Љуково“  Љуково бр. 40-50/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 80.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Љуково“  
Љуково на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за 
-54/78  плаћање трошкова хранарине у износу од:                                       
80.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1060
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		216/2016-II
Дана:		12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацијуЖОК „Младост“  Инђија бр. 40-18/2016-
III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.200,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/56  трошкови чланарине у износу:                                                                 
30.200,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1061
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		217/2016-II
Дана:		09.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацијуЖОК „Младост“  Инђија бр. 40-18/2016-
III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 52.250,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/58  трошкови коришћења спортске хале(јануар) у 
износу: 52.250,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1062
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		219	/2016-II
Дана:			12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 18/15), и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацијуПланинарском клубу „Железничар“ Инђија 
бр. 40-43/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 15.000,00 дин.  Планинарском клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/150 за исплату чланарине у износу од :                                                      
15.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број  355-
1018348-02.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1063
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		221/2016-II
Дана:			12.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 171.450,00 дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/165  трошкови коришћења спортске хале  у износу 
од: 171.450,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1064
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		222/2016-II
Дана:			12.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 70.000,00 дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/165  трошкови коришћења спортске хале  у износу 
од: 70.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1065
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		223/2016-II
Дана:	26.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14,68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 
           Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 153.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/160 трошкови хранарине у износу од :                                                    
153.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1066
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		224/2016-II
Дана:			12.фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 51.688,00 дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/166  судијски трошкови у износу од:                                                            
39.800,00
-54/167   трошкови пореза у износу од:                                                                      
11.888,32
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1067
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		225/2016-II
Дана:		12.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“  Инђија бр. 40-33/2016-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.100,00 дин.  Карате клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/33  трошкови чланарине у износу од:                                                     
37.600,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија  број 105-86126-59.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1068
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		226/2016-II
Дана:	12.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 27.700,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/16  исплату трошкова коришћења хале у износу од:                    
27.700,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1069
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		227/2016-II
Дана:	12.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 274.200,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/16  исплату трошкова коришћења хале у износу од:                      
274.200,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1070
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		230/2016-II
Дана:		10.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 18/15), и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
36/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 213.128,23 дин.  Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/2  трошкови зарада за јануар 2015. у износу од:                                 
213.128,23                              
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине  Инђија  број 205-60615-21.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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



Број 15, страна број  820                                     Службени лист општина Инђија                       Петак 05.август 2016.

1071
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		239	/2016-II
Дана:		12.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-54/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 46.000,00 дин ФК „Борац“ Јарковци на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :
-54/92   хранарина   јануар 2016.у износу од:                                         
36.000,00
-54/93 регистрација играча у износу од:                                                 
10.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1072
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	240/2016-II
Дана:		12	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Хајдук“  Бешка бр. 40-52/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  97.500,00 дин.  Фудбалском клубу „Хајдук“  
Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/87 трошкови хранарине у износу од :                                                    
50.000,00
-54/89 чланарина савезу спортова у износу од:                                           
37.500,00
-54/88 регистрација играча у износу од:                                                      
10.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског  клуба „Хајдук“ Бешка  број 310-6880-40.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1073
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		241/2016-II
Дана:	12.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 30.100,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/17  исплату судијских трошкова у износу од:                                         
30.100,00           
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1074
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		251/2016-II
Дана:		12.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 18/15), и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацију Савезу Спортова Општине   Инђија бр. 40-
36/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – 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 :
-54/1  трошкови хранарине за феб. 2016. 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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1075
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		252	/2016-II
Дана:			19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/41  исплату трошкова регистрације у износу од :                                   
10.000,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1076
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		254/2016-II
Дана:	19.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.100,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/11  исплату административних трошкова у износу 
од: 35.100,00           
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1077
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		255	/2016-II
Дана:			19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 13.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/41  исплату брисовнице(регистрација) у износу од :      
13.000,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1078
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		262	/2016-II
Дана:	24.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Бициклистичком клубу „МТБ дружина“   
Инђија бр. 40-47/2016-III (Службени лист општине 
Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 45.000,00 дин.  Бициклистичком клубу „МТБ 
дружина“Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/156  трошкови хранарине  у износу од:                                                          
45.000,00                              
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“   Инђија број 
340-11007273-15.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1079
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		263	/2016-II
Дана:			19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/14, и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) чл. 8.  
,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине 
Инђија“бр 18/15), и Решења о одобравању годишњих 
програма пословања и утврђивања средстава за 
реализацијуПланинарском клубу „Железничар“ Инђија 
бр. 40-43/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 20.000,00 дин.  Планинарском клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/149 за исплату хранарине за јануар у износу од :                                    
20.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број  355-
1018348-02.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1080
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		264/2016-II
Дана:			19	.	фебруар2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацијуАтлетског клуба „Инђија“  Инђија бр. 40-
77/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00  дин.  Атлетском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/130  хранарина за јануар у износу од :                                                        
15.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија  број  355-1027853-05
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1081
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	266/2016-II
Дана:	19.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 27.602,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/53 покриће трошкова превоза у износу од:                                        
27.602,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1082
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	270/2016-II
Дана:	19.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 13.400,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                     
13.400,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1083
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		271/2016-II
Дана:		19.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ОК „Инђија“  Инђија бр. 40-21/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 47.919,08 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/22 трошкови хранарине за фебруар у износу од:                            
40.000,00
-54/29 трошкови пореза у износу од:                                                          
7.919,08
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1027405-
88.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1084
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		273/2016-II
Дана:			19.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Општинског фудбалског савеза  Инђија 
бр. 40-19/2016-II (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 4.767,06  дин.  Општинског фудбалског 
савеза  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/113 трошкови фиксног телефона за јануар у износу 
од: 4.767,06
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Општинског фудбалског савеза  Инђија број  355-
1027832-68
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1085
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		274	/2016-II
Дана:			19.	фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Слога“ из Марадика бр. 40-93/2016-
II (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0003 – одржавање 
спортске инфраструктуре , Економска класификација 
481, позиција 54 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 91.500,00 дин. ФК „Слога“ из 
Марадика  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање посебног програма за :
-54/85  трошкови чланарине Савезу спортова  у износу 
од: 37.500,00
-54/84   трошкови хранарине за фебруар у износу од:                           
54.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1086
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		275/2016-II
Дана:	26.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“  Инђија 
бр. 40-16/2016-III (Службени лист општине Инђија “  
1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 175.229,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/9  исплату трошкова хранарине  у износу од:                                       
175.229,00           
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија  број 330-
52000416-61.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1087
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		285	/2016-II
Дана:			23.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 1.200.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/38/1  исплату неизмирених обавеза за 2015. у износу 
од : 1.200.000,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1088
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	287/2016-II
Дана:	26.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                     
5.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1089
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	289/2016-II
Дана:	26.фебруар		2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 
40-25/2016-III (Службени лист општине Инђија “1/16), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 11.900,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                                     
11.900,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија  број 355-1028386-
55.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1090
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		290	/2016-II
Дана:		26.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-54/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.000,00 дин ФК „Борац“ Јарковци на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :
-54/92   хранарина   фебруар 2016.у износу од:                                           
36.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1091
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	292/2016-II
Дана:		26.фебруар		2016.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 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“  Инђија бр. 40-49/2016-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/16) ,  

Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 28.264,10  „Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :
-54/ 74 трошкови фиксног телефона  у износу од:                          
962,70
-54/77 трошкови електричне енергије у износу од:                        
3992,43
-54/76 трошкови природног гаса у износу од:                                  
5308,97
-54/73  трошкови хранарине у износу од:                                       
18.000,00
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1092
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		293/2016-II
Дана:		26.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацијуЖОК „Младост“  Инђија бр. 40-18/2016-
III (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.000,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/55 трошкови хранарине у износу:                                                                   
36.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун Женског 
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија  број 340-2203-14.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1093
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		296/2016-II
Дана:	24.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14,68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 50.260,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/166 судијски трошкови у износу од :                                                          
38.700,00
-54/167  трошкови пореза у износу од:                                                              
11.560,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1094
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		297/2016-II
Дана:	24.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14,68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ЖРК „Железничар“  Инђија бр. 40-
20/2015-II (Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 54.451,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :
-54/166 судијски трошкови у износу од :                                                          
41.900,00
-54/167  трошкови пореза у износу од:                                                              
12.551,00             
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  ЖРК 
„Железничар“ Инђија  
број  250-2200000115760-41
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1095
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-300	/2016-II
Дана:			26	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ШК „Слога“  Инђија бр. 40-23/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  30.000,00 дин.  ШК „Слога“  Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за :
-54/117 исплата трошкова регистрације у износу од:                    
15.000,00
-54/118 трошкови таксе и котизације у износу од:                         
15.000,00
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ШК 
„Слога“  Инђија број 
355-1032398-47.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1096
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		308/2016-II
Дана:			26	.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-27/2016-III (Службени лист општине Инђија “  1/16) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од  5.000,00 дин.  Куглашком клубу „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/122  трошкови хранарине у износу од:                                                                
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.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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1097
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		312	/2016-II
Дана:		26.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) ,Одлуке о 
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 18/15),   
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Фудбалског 
клуба „Дунав“  Нови Сланкамен бр. 40-38/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , РаздеоIII, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 52.683,48  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“  
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :
-54/133 трошкови хранарине за фебруар 2016 у износу 
од : 40.000,00
-54/134 трошкови регистрације у износу:                                                         
10.000,00
-54/136 трошкови ел.енергије у износу од:                                                         
2.683,48
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број  355-
1012491-16.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

1098
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		313	/2016-II
Дана:			26.	фебруар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и  68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“  Инђија бр. 40-31/2016-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/16) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III, 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 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 125.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
-54/43 исплату чланарине у износу од :                                                     
125.000,00 
2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија  број 355-1050929-35.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

---------------------
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Бр.	акта						Назив	акта																																									Страна

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

991.  Решење број:40-62/2016-II.............................780
992. Решење број:40-102/2016-II............................780
993. Решење број:40-103/2016-II............................781
994. Решење број:40-104/2016-II............................781
995. Решење број:40-106/2016-II............................782
996. Решење број:40-107/2016-II............................782
997. Решење број:40-108/2016-II............................783
998. Решење број:40-114/2016-II............................783
999. Решење број:40-115/2016-II............................784
1000. Решење број:40-116/2016-II............................784
1001. Решење број:40-117/2016-II............................785
1002. Решење број:40-118/2016-II............................785
1003. Решење број:40-119/2016-II............................786
1004. Решење број:40-120/2016-II............................786
1005. Решење број:40-121/2016-II............................787
1006. Решење број:40-122/2016-II............................787
1007. Решење број:40-124/2016-II............................788
1008. Решење број:40-125/2016-II............................788
1009. Решење број:40-126/2016-II............................789
1010. Решење број:40-127/2016-II............................789
1011. Решење број:40-128/2016-II............................790
1012. Решење број:40-130/2016-II............................790
1013. Решење број:40-131/2016-II............................791
1014. Решење број:40-132/2016-II............................791
1015. Решење број:40-133/2016-II............................792
1016. Решење број:40-134/2016-II............................792
1017. Решење број:40-135/2016-II............................793
1018. Решење број:40-137/2016-II............................793
1019. Решење број:40-138/2016-II............................794
1020. Решење број:40-139/2016-II............................794
1021. Решење број:40-140/2016-II............................795
1022. Решење број:40-141/2016-II............................795
1023. Решење број:40-147/2016-II............................796
1024. Решење број:40-153/2016-II............................796
1025. Решење број:40-162/2016-II............................797
1026. Решење број:40-165/2016-II............................797
1027. Решење број:40-166/2016-II............................798
1028. Решење број:40-167/2016-II............................798
1029. Решење број:40-168/2016-II............................799
1030. Решење број:40-172/2016-II............................799
1031. Решење број:40-173/2016-II............................800
1032. Решење број:40-176/2016-II............................800
1033. Решење број:40-177/2016-II............................801
1034. Решење број:40-178/2016-II............................801
1035. Решење број:40-181/2016-II............................802
1036. Решење број:40-182/2016-II............................802
1037. Решење број:40-183/2016-II............................803
1038. Решење број:40-184/2016-II............................803
1039. Решење број:40-185/2016-II............................804
1040. Решење број:40-186/2016-II............................804
1041. Решење број:40-187/2016-II............................805
1042. Решење број:40-189/2016-II............................805
1043. Решење број:40-190/2016-II............................806
1044. Решење број:40-191/2016-II............................806
1045. Решење број:40-192/2016-II............................807

Бр.	акта						Назив	акта																																									Страна

1046. Решење број:40-193/2016-II............................807
1047. Решење број:40-194/2016-II............................808
1048. Решење број:40-195/2016-II............................808
1049. Решење број:40-196/2016-II............................809
1050. Решење број:40-198/2016-II............................809
1051. Решење број:40-200/2016-II............................810
1052. Решење број:40-205/2016-II............................810
1053. Решење број:40-206/2016-II............................811
1054. Решење број:40-207/2016-II............................811
1055. Решење број:40-208/2016-II............................812
1056. Решење број:40-212/2016-II............................812
1057. Решење број:40-213/2016-II............................813
1058. Решење број:40-214/2016-II............................813
1059. Решење број:40-215/2016-II............................814
1060. Решење број:40-216/2016-II............................814
1061. Решење број:40-217/2016-II............................815
1062. Решење број:40-219/2016-II............................815
1063. Решење број:40-221/2016-II............................816
1064. Решење број:40-222/2016-II............................816
1065. Решење број:40-223/2016-II............................817
1066. Решење број:40-224/2016-II............................817
1067. Решење број:40-225/2016-II............................818
1068. Решење број:40-226/2016-II............................818
1069. Решење број:40-227/2016-II............................819
1070. Решење број:40-230/2016-II............................819
1071. Решење број:40-239/2016-II............................820
1072. Решење број:40-240/2016-II............................820
1073. Решење број:40-241/2016-II............................821
1074. Решење број:40-251/2016-II............................821
1075. Решење број:40-252/2016-II............................822
1076. Решење број:40-254/2016-II............................822
1077. Решење број:40-255/2016-II............................823
1078. Решење број:40-262/2016-II............................823
1079. Решење број:40-263/2016-II............................824
1080. Решење број:40-264/2016-II............................824
1081. Решење број:40-266/2016-II............................825
1082. Решење број:40-270/2016-II............................825
1083. Решење број:40-271/2016-II............................826
1084. Решење број:40-273/2016-II............................826
1085. Решење број:40-274/2016-II............................827
1086. Решење број:40-275/2016-II............................827
1087. Решење број:40-285/2016-II............................828
1088. Решење број:40-287/2016-II............................828
1089. Решење број:40-289/2016-II............................829
1090. Решење број:40-290/2016-II............................829
1091. Решење број:40-292/2016-II............................830
1092. Решење број:40-293/2016-II............................830
1093. Решење број:40-296/2016-II............................831
1094. Решење број:40-297/2016-II............................831
1095. Решење број:40-300/2016-II............................832
1096. Решење број:40-308/2016-II............................832
1097. Решење број:40-312/2016-II............................833
1098. Решење број:40-313/2016-II............................833

САДРЖАЈ
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